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উ্বতো। অরহতো সম্মাসন্ুদ্ধস্স 

ভগবান বুদ্ধ নির্দেশিত আর্ধ্য-অষ্টাঙ্গ-মার্গ নির্বাণ লাভের একমাত্র 

উপায় । জন্ম, জরা, *ব্যাধি ও মৃত্যু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় ছুঃখ 

নিরোধ করিবার ইহাই প্রকুষ্ট পন্থা । এই মহান্ পন্থার যথার্থ পরিচয় 
ও বিশদ ব্যাখা প্রদানই বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্া। সংক্ষেপতঃ 

“ন্কিভেলেজে াল্সেজ্। নিকবান্নহ গচচ্ছন্ভি 'এক্ডেলীক্ভি 
সমগ্লো1--এই ধর্ম দ্বারা আত্মদৃষ্টি মূলক সমস্ত কেশ বিনাশ 
করিতে করিতে অপার (নরক) দুঃখ ও বর্তহ্ঃখ নিরোধ পুর্ববক নির্বাণ 

গমন করে বলিয়াই ইহার নাম মার্গ। এই গ্রন্থে সেই মার্গাক সমূহের 

ব্যাখা কর হুঈয়াছে বলিয়। ইহার অন্ঠ নাম “মার্গাঙ্গ দীপনী” রাখা 

হ্ইপ্ী। 
রাজকুমার সিদ্ধার্থ লোকে জাতি, জরা, ব্যাধি ও মুত্যু-দণ্ডে বিচিলিত 

তইয়া সকল সম্পদ তৃণব্ পরিবজ্জন করিয়া মহাভিনিক্্মণ পূর্বক 

অদম্য অধ্যবসায় সহকারে কঠোর তপস্তা দ্বার! বুদ্ধত্ব লাভ করিয়! 

যে মার্গ-ধর্ম্ের প্রচারে লোকে এক অভিনব শাস্তপুর্ণ নির্বাণের পথ 

দেখাইয়। গিয়াছেন, যে ধর্মের অভ্যুদয়ে একদিন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে 
বহুদদিকে বহুবিধ উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল; যে ধর্ম অবলম্বন করিয়! 

পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক আজও বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে, সেই 

সম্বন্ধে বথার্থভাবে যদি কিছু জানিতে হয়, তাহ! হইলে নব লোকোতুরও 

আর্ধ্য-অষ্টা্গিক-মার্গ ধর্ম জান! ভিন্ন গত্যন্তর নাই । তাহ! “বিনয় *শুত্র” 

ও “অভিধন্্*' এই ত্রিপিটক নামক গ্রন্থে মাগধী ভাষায় লিখিত আছে॥ 



1৮০ 

পিটক বলিলে মাঁগধী ভাষায় লিখিত বৃদ্ধবচনকে বুঝায়। তাঁহাদের মধ্যে, 

বিনয় পিটককে “আাশাছেতেন্নাণআজ্ঞাদেশনা» সুত্রপিটককে 

“তরোহাক্পছেসলনা- ব্যবহার দেশনা,। ও অভিধর্ম পিটককে 
*পক্রক্মম্থন্দেলম্নাণপিরমার্থ দেশনা।, (১) বলা হয়। 

কেননা! ভগবান বিনয়পিটকে বছুলভাবে আজ্ঞা করিয়া বিনয় 

উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । শ্ুত্রপিটকে খ্বাবহার-কুশল ভগবান 

বহুল ভাবে ব্যবহারিক সত্য বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অভি 

ধশ্মপিটকে গরমার্থ কুশল ভগবান বহুল ভাবে পরমার্থ সত্যের উপদেশ 

প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে আজ্ঞা-দেশনাযুস্ত বিনয় পিটকে অধিশীল 

শিক্ষা মূলক শীলম্বন্ধ। উহ1 আদি কল্যাণপ্রদ শিক্ষায় পরিপূর্ণ বলিয়া 
আদি কল্যাণ। ব্যবহারিক সত্য দেশনায় সুত্র পিটককে অধিচিত 

শিক্ষামূলক সমাধি স্বন্ধ। উহা মধা কল্াণপ্রদ শিক্ষায় পরিপূর্ণ বলিয়া 

মধ্য কল্যাণ । এবং পরমার্থ সত্য দেশনায় অভিধন্মম পিটককে অধিপ্রজ্ঞা 

শিক্ষামূলক প্রজ্ঞান্ষন্ধ । ইহা পরিণাম কল্যাণপ্রদ শিক্ষায় গরিপূর্ণ বঙ্লায়া 

অন্ত কল্যাণ। তাহা! কিরূপ 1--অকুশল পক্ষে _ প্রাণী হত্যা, চুরি 
গ্টাভৃতি দুশ্চারিত কন্ম সমূহ করিও না ইহ! ভগবান বুদ্ধের আজ্ঞ1। 

হিন্দুজাতি, মুসলমান জাতি, খ্রীষ্টান জাতি, বৌদ্ধ জাতি এই সকল 

জাতি শব্দ ব্যবহারিক সত্য । কিন্তু পরমাথ সত্য নছে। পরমার্থ সত্য 

কি? পরমার্থতঃ হিন্দু জাতি, মুসলমান জাতি, খ্রীষ্টান জাতি, বৌদ্ধ 
জাতি বলিয়া ক্ছু বিদ্যমান নাই। তাহা হ হইলে লেজাতি ৩ কি?-_পরমাথতঃ 

রা 'এখহি বিনগ্ব্পটকং আশারছেণ ভগবতা আাণাবাচল্লতো চিড্নতী 
আগাদেষনা, কুত্তপিটকং বোহীরকুসলেন ভগবতা বোহার বাভল্লতে। দেসিততা। 
বোহারদেসনা, অভিধন্মপিটকং পরমণথকুমলেন ভগবতা পরমখ বাহল্লতে। দেসিতন্তা 
পরমখদেসনাতি বুচ্চতি।' বিনয় পিটককে 'বিসেসেন অধিসিলসিক্থ| বৃত্ত, হুত্ব- 
পিটককে 'অধিচিত্তসিকৃখা” অভিধন্ম পিটককে 'অধিপঞ্ঞা সিকৃখ!' | 



1৬০ 

জাতি শব্ের অর্থ জন্ম ব। উৎপত্তি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ও বৌদ্ধ 
প্রভৃতি জাতিন্বিশেষের জন্ম নহে। তাহা হইলে এই জন্ম কাহার? 

ই “রূপ ও “নাম? ধর্মেরই জন্ম! তাহ! কি ?-_'পৃথিবী* “আপ' 

“তেজ” ও “বায়ু এই চারিটি ধাতুই “রূপান্তর লক্ষণে” দিপ'। এবং 

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারিটি রূপাধ্হীন মন ও মানসিক 

ধর্মই “নমন লক্ষণে” নামঃ এই নামরূপ ধর্মই শ্বভাবতঃ স্ব স্ব লক্ষণে 

চিরকাল অনস্ত আকাশে স্থিত আছে বলিয়া ইহাদিগকে নাম-সংস্থিতি 

ও রূপসংস্থিতি বলিয়] ধলা হয় । এই আটটি লোক-ধর্পা। ইহাদের 

কোন আষ্টা নাই । কিন্তু লৌকিক স্বদার্গীবলম্বী মহাজনগণ এই সংস্থিতি 

ধর্মদ্য়কে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। , 

তাহা এরপ--ক এই নাম-কপ-্ধর্শের পরস্পর মিলনের নাম 

প্রতি-সদ্ধি বা জন্ম । এইরূপে ধর্সের সংস্থিতি নির্দেশিত হুইয়াছে। 

ইনারাই সন্বলোকের মুল উপাদান । এই উপাদান গুলিকে, “নাম, 

ও “রূপ ধর্মকে আম আমাব পরিকল্পনা! করার নাম সংকায়ৃষ্টি 
বা 1 আত্ম মূলক ক্রেশ। এই ক্লেশই মহা 88 ব! | হাগাপ 

০৬ শালি পপ পাট শিপ শী পা তত পি শীপাপিপা্ণীশিপিসপীগ পি | পাপা | পপির পপ কপি ৭) পাপা শা জা আপন সপপদশিশারপালগ 

+ 'ভূমিরাপো5 নলে। বায়ু ৭ং মনো বুদ্ধি রেখ চ। 
অহঙ্কার ইতি মং মে ভিন্ন! প্রকুতিরষ্টধা ॥ ৪ 

অপরেয় মিত অ্ন্তং প্রকাতং পিদ্ধিমে পরাম্। 

জীবভূতাং মভাঁবাছোযধ্দেং ধাষ্যতে গাগৎ ॥ € 
এতদ্ যোনিনী কভানি সপ্বাশীতাপ ধার। 

« অহং কুতন্নন্ত ভাগতঃ প্রচুর প্রলয় স্তত1 ॥' ৬ 

“ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম মন বুদ্ধ এবং অহঙ্কার আমার প্রকৃতি এই 
আষ্টরপে বিভক্তী। হে মহাধাভো কিস্ত অপরা (নিকুষ্টা ); ইহ অপেক্ষ। 

উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীবশ্বরূপ ( চেতনাষহ! ) আমার প্রকৃতি অবগত হও যে প্রকৃতি 
এ গগৎকে রক্ষা করিতেছে | সমুদাধ ভুত এই ছিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত, ইহ! 
নিও আমি প্রকৃতি সমেত জগতের উৎপান্ত ও লযস্থান।” (আধ্যমিশন লীতা। 
৭ ম১9০1৬) 



কারণ কি ?--'এই যে “আমি, “আমার' এই শব্দটি জাত বা 

উৎপন্ন হইল তাহা বিশ্লেষণ করা হইলে, “আমি “আমার” 
কিছুই বিদ্যমান থাকে না। কেবল মাত্র ব্যবহারিক শব্ধ দুইটি থাকে, 
আ+ম+ ই ».'আমি”, অ+ম1+আ+ র+অ- আমার” এখন পূর্ধোস্ত 
আ4ম্7ই্পআমি', 'মআা7ম্7 অ1র্7অ+-আম|র এই অঙ্গর 
ঝ! স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ গুলির প্রত্যেকটি পরীক্ষা! বণিরয়া দেখিলে পরিজ্ঞাত 

হওয়া যাঁয় যে “আনি” “আমার' ইত্যাদি পরিকল্পিত ব্যবহারিক সত্য 

মাত্র। পরমার্থতঃ ণআমি” “আমার” বলিবার* কিছুই নাই। কেবল 

স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ গুলির সংখোগ মাত্র । এইরূপ দ্বিবিধ বর্ণের পরস্পর 

সন্ধি ব মিলন দ্বার শব জাত বা উৎপন্ন ভইয়। ভাষার স্থষ্টি করে। 

সেইরূপ পৃথিবী, আপ, তেজ, ও বায়ু এই চারিটি ধাতুর মুল 
উপাদান রূপান্তরিত হঈয়! কাঠ, বলী, ত৭ প্রভৃতি সু হয়। তৎছার' 

আকাশ পরিবুত হইয়া গৃহ নিশ্মিত হয়। পরমার্থতঃ গৃহ বলিয়! 

কিছুই নাই। সেইরূপ অস্থি, নায়, মাংস ইত্যাদি রূপ-জাত বস্তুর 
সমষ্টিতে দেহ বাঁ শরীর উৎপন্ন হয়। পরমার্থতঃ দেহ থলিয়া কিছুই 

গনাই। কেবল “নাম” ও “রূপ” ধন্ম মাত্র আছে । তন্মধ্যে অনাত্ম নাম 

কারণ, অনিত্য রূপ কাধ্য। এই কারণ কাধ্যের সম্মিলনে উৎপন্ন জাঁতি। 

জরা, ব্যাঁধ ও মরণ দণ্ড প্রভৃতি আমার বলিয়া পরিকল্পিত অজ্ঞানত! 
বশতঃ আত্মদুষ্টি মুলক জাতি, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দণ্ড রূপ ছুঃখই 

একমীত্র দুঃখ সত্য । অনাত্স] নাম কারণ € আত্মতৃষ্চাই ) সমুদয়-সত্য | 

এই কারণ কাধ্য আমি নই আত্মা নহে এইরূপ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা 

পুনঃ পুনঃ বিদর্শন ভাবনার দ্বারা অনিত্য দর্শন, ছুঃথ দর্শন, অনাত্ম 
দর্শন এই ত্রিবিধ বিদর্শন বিগ্ভার সহিত ইহাতে আত্মনিমিত্ত নাই এই 

অর্থে 'অনিমিত্ত 1 আত্মার বিছ্মমানতা নাই এই অর্থে শূন্তত্ এবং আমি 
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আমার বলিয়া প্রণিহিত হইবার অভাব এই অর্থে 'অপ্রণিহিত” এই 
ভিবিধ নির্বাণই একমাত্র নিরোধ সত্য। সেই নাম-রূপ ধর্মের উভয় 

অস্ত বর্জন পূর্বক মধা দেশে গমনের আত্মক্লেশ বিনাশক ছুঃথ 

নিরোধের উপায় জ্ঞানকে আধ্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মার্গসত্য বলা 

ভয়। ছুঃথ সতা, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্য এই 
চারিটি সতাই বুদ্ধের ধর্দ। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত সত্য দুইটি 
স্বভাৰ-সত্য ও খেষোস্ত সত্য দুইটি পরমার্থ-সত্য । এইরূপে 

ধ্যবহার সত্যকে ব্যবহ্াত্ঘ বলিয়। পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম ব্যবহারিক 

দেশন]1 মূলক “কুত্র পিটক।, পরমার্থ সতাকে পরমার্থ খলিম্লা পরিজ্ঞাত 

হওয়ার নাম পরমার্থ দেখনা মুলক “অভিপর্্ম পিটক । এই চারি 

সত্যকে অবিপরীত ভাবে দর্শন করার নাম সম্যক্ ডি এইরূপে 
ধর্মের স্থিতি সম্যক রূপে জানিবার জ্ঞানই “্শ্মাধিষ্ঠানঠ মূলক বৌদ্ধ 
ধর্ম 1” খাহারা এই নাম বপ ধর্মের স্থিতিকে আম্মা, ঈশ্বর, সন্ব ও 
পুদগলীদি কল্পনা করেন, ঠাভাদের দৃষ্টিকে পপুদগলাধিষ্ঠান দৃষ্টি মূলক 

মিথা। দৃষ্টি” নামে কথিত হয়। এই উপায়ে ভগবানের “আজ্ঞা-দেশন!, 

“ব্যবহার-দেশনা, ও “পরমার্থ-দেশনা নীতি সামান্ত রূপে জানিতে 

পারিলে, পরে উহা] পুনঃ পূনঃ ভাবিলে ও বাঁড়াঈলে অনেক নীতি 

জ্ঞাত হইতে পারা যায়। ইহা পরমার্থ কুশল ভগবানের দেশনার 

অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মূলক এই মার্গাঙ্গ দীপনী গ্রন্থের পূর্বাভাষ-মাত্র। 
আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে আমি আমার এক বন্ধুর সহিত 

আলাপ করিলে তিনি আমাকে বলেন, মহাশয় মহাম্ম! গান্ধির মহযোগিত। 

বর্জনের দিনে আপনি এই হুরাহুরিটা না করে দিন কথেক্ -বাদে 

করিলেই ভাল হইত। “আমি তীঙ্কাকে বলিলাম মহাশয় এট! আপনার 

ভুল। ভগবান, বুদ্ধই সহযোগিতা বর্জনের আদি গুরু । তাহার ধরে 
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যেরূপ সহযোগিত। বর্জন নীতি মাছে অন্ত কোন ধর্মে সেরূপ দেখা যায় 

না। হিন্দু ধর্ম সঙ্বন্ধীয় গ্রন্থ কিরূপে ঈশ্বরের সামীপ্য ইত্যাদি 

লাভ কর! যায় দে নম্বন্ধীয় উপদেশে পরিপুর্ণ। সেরূপ মুসলমান, 
্ষ্টান প্রভৃতি ধর্শেও সহযোগীতা শিক্ষা দিয়াছেন পরে তিনি 

বলিলেন তাহা কিরপ?--'কর্খ-খদ্ধ ও জ্ঞান-খদ্ধি নামে দুই প্রকার 

খদ্ধি আছে। তাহা! ভগবান সমাক্ রূপে জীনিয়। প্রথমতঃ প্রাণী- 

হত্যাঁদি ছুশ্চাবিত কম্ম সমূহ করিও না| বলিয়। তাহাদের সহিত 

সহযোগিতাবজ্জন নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। *তাহাদের দোষ কি? 

তাহারা ছুলভ মন্ুষ্যত্বকে শিনাশ করিয়া উপায় বিহীন চারি অপায়ে 

পাতিত করে। ইহাই সেউ কণ্ম ধদ্ধির ফল। তৎপর এই না 

রূপসংস্থিতি-ধশ্মদধয়ের জাতি, জরা, বাধি, মৃত্যু এই লক্ষণ বা 

শ্বভাব ধন্ম গুলিকে জানিয়া তাহাদের সহিত সহযোগিতা বর্জন 

শিক্ষার জন্ত সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন। 

পরে যাহারা এই নাঁম রূপ সংশ্থিতি পন্ম দ্বনকে “ঈশ্বর”, “অবস্মা”। 

সত্ব” “দেব, 'রহ্ধ+ ইভাদি কার্সনিক ব্যব্ারিক সত্যকে পরমার্থ 

'্সত্য বলিয়া! জানিয়। আম্মবাদমুলক পৃথক আচরণ করে, তাঙ্ভারা 

স্বমার্গ অবলম্বী লৌকিক মহাজন নামে পরিচিত হয়। সেই পৃথক্ 

জনগণের সহিত সহযোগিতাবর্জীন করিয়া অনাত্মবাদ-মূলক লোকোত্বর 

মার্গ চর্যা শিক্ষার উপদেশ প্রদান করিষাছেন। তাহাতে বন্ধু মহাশয় 

বাস্তবিক ভগবান্ বুদ্ধকেই সহযোগিভাবজ্ঞনের আদি গুরু স্বীকার 

করিয়া আমার এই কাধ্যে সম্তোষের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিলেন। 

ইহাই.পরমার্থ কুশল ভগবানের জ্ঞান খদ্ধি। ্ 

“লোক্ধ-চিলিমহগ আ্াতিষ্ধ-চক্রিসগু, বুক্জঞ্থ- 
চল্লিস্রৎভ্তি ভিস্লে। জল্লিম্ীশ্মো? ১ লোকার্থ-চর্য্যা, জ্ঞাতার্থ 
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চর্যা| এবং বুদ্ধার্থ-চর্্য1 বলিয়া 'বুদ্ধ', “পচ চেক বুদ্ধ', আর্য "শ্রাবক বুদ্ধ” 

গণের ত্রিবিধ চর্যা আছে । তাহাদের মধ্যে, 

“লোক্কপ্থ-চত্রিম্রহ+, লোক-অর্থ-চর্্য। ৷ ইহার লৌকিক ব্যব- 

হারিক অর্থ এই যে লোকের হিতাচরণ কর!। কিন্তু পরমার্থতঃ লোক- 

অর্থ-চর্য্যা বলিলে,_-“নুত্তজন্ন পলুভজ্ননউ লেন লোককে 
বুচ্ছত্তি স্বথাবুইত তিক শ্র্ম। । আখাহ৮- 
জুতজত্ত পল্নুভজ্ভি ভিন্চ্খন্বে তস্মম। 
লোক্ষোতি বুচ্ত্তি ৷, কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোক বা ত্রি- 
ভৌমিক ধর্ম সমূহের স্বভাব বা লক্ষণ এই যে ইহারা লুব্ধ হয়, প্রলুব্ধ 

হয় ব! বিনাশ হয়। এই অর্থই লোকার্থ। অর্থাৎ লুক, প্রলুব্ধ, নষ্ট, 
বিনষ্ট হয় বলিয়া লোক নামে অভিহিত হয়। €স্যে ল্কেচ্ি স্জ্মু- 

দম্-প্বন্মা সন্ববন্তৎ নিল্সো-পল্মাতি 1" “যেই কিছু 
ধর্ম উৎপন্নশীল তৎসমস্ত ধর্মই ধ্বংসশীল। যদি বিনষ্ট হওয়াই একাস্ত 
লেকের স্বভাব হয়, তাহা হইলে এই বিনষ্ট স্বভাবযুক্ত ভ্রিলোকের মধ্যে 
সমুচ্ছেদ বিমুক্তি বা অনবশেষ শনর্বাণ কোথায়? লোকের মধ্যে 

সমুচ্ছেদ নির্বাণ নাই। “তদঙ্গ” ও “বিকৃথস্তন” ( বিষম্তণ ) নির্ব£ 

আছে; গ্ররূপ বিমুক্তি বৌদ্ধদের নির্বাণ নহে। তাহা লৌকিক শ্বমার্গা- 

বলম্বী পৃথকৃজনের নির্বাণ। যেমন,-এই লোক নিত্য, আত্ম খ্রব, 

শাশ্বত বলিয়। ( পুথুজ্জন ) পৃথকজনের। মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়া থাকে । 

ইহা তার্দশ লোক সংজ্ঞা নিবারণার্থ শ্রেষ্ঠ নীতি। কিন্তু সেই 
পৃথক-জনের! এরূপ লুন্ধ, প্রলুব্ধ, বিনাশী .লক্ষণ বা স্বভাবের সমাক্ 
জ্ঞানাভাবে লোকের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নির্বাণ এই রূপ মিথ্যা দৃষ্টিমূলক 

পৃথক আচার গ্রহণ করিয়া, লোকোত্তর ধর্ম নাই, বুদ্ধ নাস্তিক, উহা 
নান্তিকের ধর্ম, লৌকোত্তর নির্বাণই বিনাশ, এরূপ মিথ্যা” 
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বাদ হবার! বালজনেরা ত্রিসংসারের বর্ত ছুঃখাগ্রি নির্বাণ হষঈটতে 

দেয় না। 

তেনাকতিণ উভ্জক্রতীত্িতি লোক্ষোতুল্পহ, 
সগ্গো-চ্িশডঙ১ ভতে। উত্ভিলম্তি জোক্ষোতুব্রহ 
ফতল-চিতিহ; নিন্কবান্নৎ পন্নঃ ইঞ্খ ন ল্ভ্ভতীতি ॥, 
অর্থাৎ “কাম, রূপ, অরূপ এই ভ্রিলোক হইতে গ্উভ্ভীর্ণ হয় এই অর্থে 

লোকোত্তর মার্গ-চিত্ত, আবার তাহ। হইতে উত্তীর্ণ হষ্টলে ফল-চিত্ত বলা 

হয়। কিন্তু নির্বাণ এই স্থানে লাত হয় ন1।” এইরূপে লোকের বিনাশ 

স্বভাব সর্ববতোভাঁবে জাঁনিয়। ধীর, পগ্ডিত, নিপুণ, অর্থ কুশল চিস্তাশীল 

ব্যক্তিরা জরা, মরণ হইতে মুক্ত হবার জন্ট শীল, সমাধি, বিদর্শন এই 

ভ্রিবিধ শিক্ষা! দ্বার! লোক উত্তীর্ণ হইবার ফল স্বরূপ বোধি চিত্তকে প্রবুদ্ধ 

করিবার জন্য সমাক্ 'প্রবত্ব ও উছ্ভামশীলতাকেই লোকার্থ চর্ধ্য1 বলা হয়। 

এএগাতিপ্থাক্ল্লিক্রহ *জ্ঞাত-অর্থ-চধ্যা। ইহার লৌকিক 

ব্যবহারিক অর্থ জ্ঞাতিবর্গের হিতাচরণ। পরমার্থতঃ জ্ঞাত-অর্থ-চধ্যা &ই 

যে, যাহার! যথাক থিত শ্বালাদি ত্রিবিধ শিক্ষা দ্বারা লৌক ও লোকোত্তর 

ব্উত্ীয়ার্থ জ্ঞাত হুইয়৷ সমাকৃ সম্বুদ্ধ, 'পচ.চেক+ বুদ্ধ ও শ্রাবক বুদ্ধ আধ্য 

পুজ্য হইয়াছেন। তাদের চর্্যা (আচরণ) গুলি, আত্মদৃষ্টিমূলক 

লৌকিক ন্বমার্গ অবলম্বী মহাজনগণের চধ্য। ও মার্গ হইতে পৃথক চর্য্যা, 

পৃথক মার্গ। এইরূপ পৃথকত্ব জ্ঞাত হওয়াই জ্ঞাতার্থ। সেই জ্ঞাত 

অর্থযুক্ত অর্থ সমাক্রূপে জ্ঞাত হইয়া তুচ্ছ, হীন-গামী পৃথকৃজন চধ্যা, 

ভূমি, গোত্র, মার্গ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিব, এইরূপ বিবেক দ্বার! বিচার 
করতঃ যথাকথিত আধ্যগণের শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞ। এই ত্রিবিধ শিক্ষা 

আচরণ করিয়া আত্মদৃষ্টিমূলক ক্লেশ অরিকে বিনাশ পূর্বক জ্ঞাত, অর্থ 

আর্ধা হইবার জন্ত বোধি চিত্তকে প্রবুদ্ধ কর! জ্ঞাতার্থ চর্যা! বলা হয়। 
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“লুচ্কাপ্রধ চল্রিস্মন্তি' “বুদ্ধ-অর্থচর্যা” বলিলে, বোধিসত্ব 
'লোকে জরান্দগ্ডে দণ্ডিত জরাজীর্ণ নিমিত্ত, ব্যাধিদণ্ডে দণ্ডিত ব্যাধিত 

নিমিত্ত, মরণদণ্ডে দণ্ডিত মৃতু নিমিত্ত, এবং এই তিন প্রকার দও হইতে 

মুক্তি ইচ্ছুক প্রব্রজিত ভিক্ষু-নিমিত্ত দর্শন করিয়া রাঁজা, ধন, সম্পদ, 

পুত্র, কলত্র সমস্ত পরিবর্জন পূর্বক মহাঁভিনিক্ষমণ করিয়া শীল, সমাধি 
প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ কল্যশি শাসনমুলক শিক্ষাচরণ পূর্বক এই মাগধন্ম 
দ্বারা কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোকের উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ লক্ষণ 

সম্যকৃরূপে জানিয়!, নিদ্বর্শন রূপ প্রজ্ঞাশত্্র দারা আত্মবাদ মুলক ক্লেশ 

সমূহকে একবারে মূলচ্ছেদ করিতে করিতে, জাত্যাগ্রি, জরামি, রোগাগ্রি, 

শোকাগ্রি, মরণাগ্রি, পরিদেবাগি, ভঃখাগ্সি, দৌর্ধপস্তাগ্ি, উপায়াসানি, 

রাগাগ্রি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি রূপ মভান্ অগ্থি-্বন্ধ জালাকে একধারে 

সমুচ্ছেদ নির্বাণ করিয়া পরম বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই 

বুদ্ধার্থ চর্ধ্যা। আমরাও শ্রাবক বোৌধি লাভের জন্তঠ যথাকথিত ত্রিবিধ 

শিক্ষণয় সম্যক আচরণ শীল হইব এবং উগ্ঘমশ্রীল হইয়া মার্গফল ও 

নির্বাণ লা করিব। + 

সেই অভিগ্রায় মিদ্ধির উদ্দেম্তে প্রণোদিত ভইয়! এই গ্রন্থের সপুঙ্চ 

মাগাঙ্গের অঙ্গ চারিটী শ্মৃতি-উপস্তান ভাবনা “আানাপান দীপনী" নামক 

গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করা হঈল। স্মৃতি-উপস্থান ভাবনার ফল বা 

উপকাবিতা৷ সম্বন্ধে “সত্িপট্ঠান” (শ্বতি উপস্থান নামক পালি গ্রন্থে) 

এইরূপ কথিত হইয়াছে ।-- 

ভিক্ষুগণ। ইহ শাসনে ভিক্ষু ব! ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা যে 

কেহ সাত বসব ব্যাপিয়। এই চারিটি শ্বৃতি-উপস্কান প্রথম হইতে আরম্ত 

করিয়া যথা নির্দেশিত ভাবনান্ক্রমে অভ্যাস করিবেন, তিনি ইহ জন্যে 

অহ্ৎ অথবা উপাদিশেষ € অপরিক্ষীণ ) অনাগামী এই দই প্রকার 
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ফলের মধ্যে যে কোন একটি ফল নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবেন। ভিক্ষুগণ ! 

যাহার! তাক্ষ প্রজ্ঞ তাহাদের নধ্যে কেহ সাত বৎসরের কথা দূরে 

থাকুক এই চারিটি স্তি-উপস্থন ছয় বংসর,...পাঁচ বংসর,...চারি 

বৎসর,...তিন বৎসর,...ছুই বংসর,..এক ধৎসর,...সাতমাস,'" "ছয়মাস, 

..পীচমাস,.. চারিমাস,'"তিন মাস+...ছুেইমাদ,...এক মাস,...এক পক্ষ; 

,.*এমন কি সাত দিনও অভ্যাস করেন হে ভিঙ্ষুগণ! এই বুদ্ধ শাঁসনে 

তীক্ষ প্রজ্ঞ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাপক। বা! উপাসিকা যে কেহ, বথা 

কথিত নীতি অন্তক্রমে এই চারিটি স্মৃতি-উপস্থান বিশ্ুদ্ধি মার্গ অভ্যাস 

করেন তিনি ইহ জন্মেই অহৎ অথবা উপাদিশেষ অনাগামী এই দুইটি 

ফলের যে কোন একাট ফল নিশ্চয় প্রাপ্ধ হইবেন। আবার তীক্ষ-প্রজ্ঞ 

যোগী সম্বন্ধে অর্থ কথ গ্রশ্থে বলা হইয়াছে যে, প্রাতেই কল্যাণ 

মিত্র ( আচার্য্য ) কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়। স্বায়ং কাণে তিনি মার্গ ফলাদি 

লাভ করিবেন, এবং শ্বায়ং কালে উপদিষ্ট হইন্া প্রাতেই মার্গ ফল 

লাভ করিবেন। সেই জগ্ত ভগবান্ বলিয়াছেন,-হে ভিক্ষুগণ ! সম্ত্বর 

বিশুদ্ধির জন্য, (হৃদয় সন্তাপভৃত ) (শোক ও (বাক্য বিপ্রলাপ যুক্ত ) 
"গর দেবন, সমতিক্রমণের আন্ত, (অসহ্থা কায়িক ও মানসিক ) ছুঃখ 

দৌর্্মনম্ত অস্ত গমনের জন্য, আর্ধ্য মার্গের অধিগমের জন্ত এবং চরম নির্বাণ 

লাভের জন্ভ প্রবন্তিত চাঁরিটি স্বৃতি-উপস্থান এক অয়ন বা মার্গঈ। ইহাই 
তোমাদের একমাত্র পথ। 

এই “আনাপান ভাবনার অনুকূলে অনেক প্রসঙ্গ স্থৃতি-উপস্থান 
অর্থ কথাগ্রন্থে বর্ণত আছে । ভাহ! হুইতে একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া এই 

ভূমিকায় সংযোজিত করিলাম। জন সাধারণের তৎ দৃষ্টান্ত অনুম্মরণ 
করা উচিত। কথিত আছে যে, একদা ত্রিশজন ভিক্ষু ভগবানের 

নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়। অরণ্য বিহারে বর্যাবাম করিতেছিলেন। 
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তখন মহ্থাস্থবিরতিক্ষু বুন্দকে উপদেশ দিতেছেন-_বন্ধু ! রাত্রির তিনযাম' 

পর্যন্ত শ্রমণ ধর্ম করা উচিত । কেহ কাহারও নিকট আগমন করিবে 

না।” এই উপদেশ দিয়। সকলের সহিত বর্ধাবাম আরম্ত করিলেন। 

সেই ভিক্ষুরাও শ্র্ন ধর্ম সম্পাঁদন করিয়া! প্রভাষে অবস্থান করিলে পর 

একটি ব্যাপ্ত আসিয়া প্রতিদ্দিন এক এক জন ভিক্ষুকে ধরিয়! লইয়া যাইতে 

লাগিল। তাহাদের ঈধ্যে কেহই বলিল না যে আমাকে বাঘে ধরিয়াছে। 

এইরূপে বাঘ পনরজন ভিক্ষুকে খাইল। উপোসথদিবসে মহাস্থবির 
লিজ্ঞাসা করিলেন। 'রন্ধু!” অন্যান্ত ভিক্ষুর! কোথায় ? তখন তাহার। 

আন্ুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। স্থধির বলিলেন যদি 

এখন হইতে বাঘ আসিয়। কাহাকেও আক্রমণ কণে, পরস্পর পরস্পরকে 

বলা উচিত । তাহার পরে একজন যুবক ভিক্ষুকে বাঘে ধরিলে তিনি 
বলিলেন,-ভদস্ত ! বাঘ আসিয়াছে । তাহা শুনিয়া ভিক্ষুরাও যষ্টি ও 

মশাল ইত্যাদি লইয়া তাহাকে মোচন করিবার জন্য অনুধাবন করিলেন। 

তন বাঘ ভিক্ষর্দিগের অগমাস্থানে আরোহণ করিয়া তাহার পদানুষ্ঠ 

হইতে খাইতে লাগিল। তখন অন্ত ভিক্ষুরা, সেই যুবক ভিক্ষুকে 
উপদেশ দিতে লাঁগিলেন।_হে সৎপুরুষ ! আমাদের অন্ত কিছুই» 

করিবার নাই। এইরূপ সঙ্কটাবস্থায় ভিক্ষুদিগের ভাবনা! ব্যতীত 

কোন উপায় দেখা যায় না। সেই বুবক ভিক্ষু শায়িত অবস্থায়, সেই 

বেদন! সমূহ “হিবক্হখজ্ভ০15 (বিষ্স্তণ ) করিয়া সংমর্ষণ আচারাদি 
ব্ধিত করিতে লাগিলেন। ন্যাপ্র তাহার গুল্ফদেশ পর্য্যস্ত থাইলে 

তিনি আ্োতাপত্তি ফল, জানুদেশ পধ্যস্ত খাইলে, সক্দাগামী ফল, ও 

নাভি পর্য্যন্ত খাইলে অনাগামী ফল, লাভ করিলেন এবং .হৃৎপিগ 

বিদীর্ণ করিবার পূর্বে প্রতিসম্তিদার সহিত অহ্ত্ব ফল লাভ করিয়া 

এই উদানগাথ! আবৃত্তি করিলেন, -_ 
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দীলবা বত-সম্পন্নো পঞ্ঞ্বা সুসমাহিতে । 

মুক্ত্তং পমাদ মন্ায়, বাগৃঘেো নো ছুট্ঠমানসে!। 
পঞ্জরশ্মিং গহেত্বান সিলায় উপরি কতা। 

কামং খাদতু মং ব্যগৃঘো, অট্ঠিয়! চ নহারুস্স চ। 

কিলেসে খেপয়িস্সামি ফুসিস্সামি বিমুত্তিয়ন্তি ॥” 
“শীলত্রত পুর্ণ প্রজ্ঞাসমাহিত 

সে যোগীববের প্রমাদ হেরিয়া, 

মুহুর্তের মধ্যে শার্দল আসিয় 

শিলামধো নিল পঞ্জরে ধরিয়। ; 

খাইল শারদ ল, * অস্থি সাযুসব 

ভাবিহ স্থবির কোন চিন্ত। নাই, 

ক্লেশ ধ্বংস করি মুহুর্ত মাঝারে 

লভিব বিমুক্তি এই সদ চাই ।” 

*বুদ্ধ জ্ঞানমনন্ত' হি আকাশ বিপুল সমং 
শপ ক্ষপয়েত কল্প ভাষন্তু নচবুদ্ধ জ্ঞানক্ষয়ঃ।” লেলিত বিস্তর)। 

“ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার । যদি কেহ কল্পকাল ব্যাপিয়া 

কাহার জ্ঞানের বিষয় কীর্ভন করেন, তাহ! হইলে কল্পের ক্ষয় হইবে বটে 

কিস্তুজ্ঞান বর্ণনার ক্ষয় হইবে না11” এরূপ অমিত জ্ঞানশালী মহা- 

পুরুষের মার্গ ধর্ম ব্যাখ্যা কবা আমার স্তায় হীন বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব । 

তথাপি কতিপয় সহযোগী বন্ধুর পরামরীন্ুসারে এই ছুবূহ কার্যে হস্তক্ষেপ 

করিয়াছি। বুদ্ধের মার্গধর্মের ব্যাথা! অতি হ্থন্দরভাবে সাধারণের 

নিকট প্রকাশ করি সেইরূপ ভাষাজ্ঞান আমার নাই । তজ্জন্য মহানুভব 

পাঠক পাঠিকাগণ "এই গ্রন্থের ভাষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না করিয়া কেবল 
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ভাবের দিকে দৃষ্িপূর্বক আমার ত্রুটি মার্জনা করিবেন। এবং গ্রন্থ 
পাঠের পুর্ব্বে দয়া করিয়! সমস্ত ভূমিকাঁটি পাঠ করিবেন। অন্যথা অনেক 

ভর্ধ্বোধ্য বিষয়গুলি বুঝা কঠিন হইবে । “বৌদ্ধদর্শন সংক্ষিপ্ত ও অবিকৃত 
ভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করাই আমার মৃথ্যতম উদ্দেশ্য । বৌদ্ধ- 

দ্শনের সমাক আলোচনা! ও আমার অন্যতম লক্ষ্য । তদনুসারে ভগবান 

বুদ্ধদেশিত আধ্য-অষ্টাঞ্গিক-মার্গ ধর্মের অঙ্গ বিশেষের বিশদ ব্যাখ্যাযুক্ত 

“নাগীঙ্গ দীপনী” রচিত হইল । ইহাতে যদি পাঠক পাঠিকাগণের কিছু- 

মাত্র উপকার হয়, তা! হইলে নুদীর্ঘ কালের শ্রন্ন সার্থক মনে করিব। 

মাগুষমাত্রেই ভ্রমের অধীন; ইঙাতে আনার ক্রটি, বিচ্াতি, ভুল ও 

্রান্তি দৃষ্ট হইলে অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে তাহা পরবর্তী সংস্করণে 
সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। অর্থাভাবে “কারগত-স্থৃতি-দীপনী” 

নামক আরও একখান! গ্রন্থের পাগুলিপি প্রস্তুত থাক! সত্বেও প্রকাশ 

করিতে পারিলাম নাঁ। উচ্ভাতে কেশ, লোম, ইত্যাদি শরীরের স্মুল- 

অথ্শ গ্রহণ করিয়! "সমাধিও বিদর্শন” ভাবনানীতি বর্ণিত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থদধার| জন সাধারণের কিছু উপকারের ছায়াপাত দৃষ্ট হইলে 
& গ্রন্থটিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল । এই গ্রন্থে উদ্দেশ ও নিঞ্শ» 

ভেদে অঙ্গের পরিচ্ছেদ আছে বলিয়া স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ করা হয় নাই । 

কিন্তু উদ্দেশ ও নির্দেশ নামক পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথমোক্তগুলি ভগবানের 

মূলবচন এবং শেষোক্তগুলি ব্যাখ্যা । বিশেষ চেষ্টাসত্বেও প্রথম সংস্করণে 
বর্ণাশুদ্ধি থাকে । পাঠক পাঠিকাগণ তজ্জন্ঠ ক্ষম! করিবেন, ইতি। 

তাং ২২শে মাঘ ১৩২৮ সাল। 
«বোধিসত্ব বিহার” গ্রাম বাঁকথালি, “রান্না 

পোষ্ট পটিয়া, চট্টগ্রাম । 



কুতজ্ঞতা স্বীকার 

এই গ্রন্থের উপাদান ব্রহ্মদেশের অগ্র মহাপণ্ডিত দার্শনিক প্রবর 

ত্রিপিটক শাস্ত্র বিশারদ শ্রীমৎ ডাক্তার লেডি ছেয়াদে৷ ডি, লিট, মহোদয়ের 
নান। গ্রন্থ হইতে অধিকাংশ সংগৃহীত ভইযাছে। নিজস্ব ও কিছু আছে। 

তজ্জন্ত আমর! তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ | 

এই কার্যের জন্ত আমার শেষ কল্যাণ মিত্র সমাধি ও বিদশ্ন 

কন্ম স্বানের সুদক্ষ আচার্যা, আকিয়ার সুঈজাদি বিহারাধিপতি 

শ্রীমং-উত্তেজারাম মহান্থপির মহোদয়, ইহার অনুবাদ ও ছুর্ববোধ্য 

বিষয়গুলির ব্যাখ্য। করিয়া দিয়াছেন এবং কলিকাতা মহানগরিস্থ তাহার 

প্রিয় শিশ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ চৌধূরী মহোদয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত পল্মাসন-যুক্ত 

তাহার প্রায় একহাজার চিত্র এইগ্রঙ্থে পদ্মাসন প্রদর্শনার্থ সংযোজিত 

করিবার জন্য, বিনামুল্যে প্রদান করিয়াছেন। আকিয়াবের বিখ্যংত 

ধনী হ্রে-গ-নস্ু বিঠীবের পালি উপাঁধ্যায়, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় 

শন্ুপপ্িত শ্রীমৎ জ্ঞানোত্তর মহাস্থবির মহোদয় ইহার অন্মবাদ কার্য্ে 
সাহীধ্য করিরাছেন। আকিয়াৰ বঙ্গীয়বৌদ্ধ সমিভির সভাপতি 

ধর্মসংহিতা+ প্রভৃতি গ্রন্থ গ্রণেত। শ্রীমৎ-প্রজ্ঞালোক স্থবির মহোদয় 

ইহার স্থান বিশেষে অনুবাদের সাহা ও পাগুলিপি দেখিয়। দিয়াছেন। 

সেইজন্ত আমি তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সহযোগীদের মধ্যে 

আমার পরমবদ্ধু সাঁতবাড়ীয়া নিবাসী শ্রদ্ধাবস্ত উপাসক শ্রীযুক্ত বাবু 

নিশিচন্দ্র, বড়য়া। সওদাগর মহাশয় আমাকে এইগ্রগ্থ সংক্ষিগুভাবে 

প্রকাশের জন্ত একাস্ত অনুরোধ ও প্রকাশার্থে উৎসাহিত করিয়! 
এককালীন অগ্রীম ২৫২ টাক! অর্থ সাহায্য করিয়। চির কৃতজ্ঞতাপাশে 
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আবদ্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা বঙ্গীয় বৌদ্ধসমিঠিচির ভূতপূর্বব সভাপতি 
কর্্বীৰ আচার্ধা শ্রীমৎ-রুপাশরণ মহাস্বির মঙোদয় এইগ্রস্থ প্রকাশের 

জন্ত আমাদিগকে সর্ধপ্রযত্তে সমস্ত বিষয়ে সাহাযা করিয়। অত্যন্ত 

অন্নগৃহীত ও বাধিত করিয়াছেন] তাহার এই করুণ! ও স্ৃদয়তা 

জীবনে ভুলিতে পারিব নী । কলিকাতা বঙ্গীয় বৌদ্ধসমিতির সভাপতি, 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালফ্কের পালি অধ্যাপক ও পরীক্ষক শ্রমণ শ্রীষৎ- 

পূর্ণানন্দ স্বামী এম, আর, এ, এস, মহোদয় রগ্রশষ্যায় শায়িত হইয়া 

এই গ্রন্থের পাঙুলিপি ৪ প্রুফ সংশোধন করিয়া অন্নগৃভীত ও বাধিত 
করিয়াছেন । তজ্জন্ত তাহার নিকট চিরককৃতজ্ঞ । কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 

পালি, ইতিহাস এবং ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু 

বেণীমাধব বড়য়! এম্, এ, ডি, লিট (লগুন ) মহোদয় এটা 
প্রকাশের জন্ত ও ইহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য সুপরামর্শ দানে 

বাধিত করিয়াছেন। বলাবাছুলা যে তাহার স্ময়েব অভাব না ঘটিলে 
এব আমার ও বিশেষ তাড়াতাড়ি না থাকিলে তিনি নিজেই আমার 

এই গ্রন্থকে সর্বা্গ সুন্দর করিয়া *সাধারণ্যে প্রচারের সমস্ত ভার-গ্রহণ 

করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যব*তঃ আমি অধিকদিন কলিকাতায় থাকিজ্ঞে 

অসমর্থ হওয়ায় তাহ! ঘটিয়া! উঠিল না। আমর] তাহার দয়া ও সৌজন্তে 
অতিশক্প মুগ্ধ। অত্যন্ত আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে 

সত্রাভিধর্্ব বিনয়বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্ত্র বড়া 
বিচ্ভাধিনোদদ মহোদয় তাহার সময়ের নিতাস্ত অভাব সত্বেও কয়েকদিন 

তাহার অধ্যপনার কার্য বন্ধ করিয়া এই গ্রন্থের পাওুলিপি ও প্রুফ 

দেখিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাহার সহায়তালাভ করিতে 

না পারিলে এই্টগ্রস্থ প্রকাশ কর আমার পক্ষে ঃসাধ্য হইয়া পড়িত। 

এমন কি কলিকাত হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়! যাইতে হইত | 
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সুতরাং তাহার করুণাপূর্ণ সহানুভূতি চিরজীবনের জন্ত বিস্থৃত হইতে 

পারিব না আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধসমিতির সম্পাদক আমার হুষোগা 
বন্ধু সাতবাড়ীয়৷ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাধু শীরদাচরণ বড়য়। সওদাগর, 

মাদার্স! নিবাসী আমার পরমবনধ স্বর্গীয় এনীলকুমার বড়,মনার সুযোগ্য পুন্ধ 
শ্রীমান ন্থরেন্্রলাল বড় য়া, ও ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরদাস বড়, প্রত্যেকে 

১০৯ টাকা, ঠেগরপুনি নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্রৎচৌধুরী ৫২ টাক! অগ্রিম 
অর্থপাহাধ্য করিয়াছেন। তজ্জন্ত আমি তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ | 

ইতিপূর্বে যেই সকল গ্রন্থকার বৌদ্ধ-ধর্ম-বিষন্্ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া 
এতদ্দেশে বৌদ্ধধন্ম পুনরুজ্জীবিত করিবার পক্ষে সহায়ত। করিয়াছেন 
আমর। তাহাদের নিকট ন্যনাধিক পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত 

হইয়াছি। সেইজন্য তাহাদিগকেও মনেপ্রাণে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন 
করিতেছি । ইতি-_- 

তাং ২২শে মাঘ ১৩২৮ সাল। 

“বোধিসত্ব বিহার” বাকথালি । শ্রীবীরেন্দ্রলাল বড়য়াঁ। 
পোষ্ট পটিয়া, চট্টগ্রাম। নর 



অরির অট্ঠঙ্গিকে! মগৃগেো।। 
(১) সম্মাদিট্তি 
(২) সম্মাসহ্কপ্পো। 

(৩) সন্াবাঁচ। 
(৪) সম্মাকম্মান্তে! 

(৫) সন্মাআজীবে। 
(৬) সম্মাবায়ামে। 

(৭) সম্মাসতি 
(৮) সন্মাসমাধি | 





ভাক্পাতল দীঞ্নলী ! 
নমো তস্স ভগবতো৷ অরহতে। সম্মা সন্তুদ্ধস্স। 

বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সংঘঞ্চ বিপ্পম্সনেন চেতসা» 

বন্দিত্বাহং পবক্খাঁমি অরিয়-মগ গ-দেসনং । 
আমি বুদ্ধ, ধণ্মঃ ও সংঘ এই ভ্রিরত্ুকে বিপ্রাসন্ন চিত্তে, 

শ্রদ্ধাভরে বন্দন! করিয়া আর্ধ-অফ্টাজিক-মার্গ-ধম্ম দেশনা 
বর্ণনা করিব । ৪ 

তথাগত ভগবান সম্যক সন্বুদ্ধ, পরম শান্তি পদ নির্বাণ 

গমনের, চরম মুক্তি লাভের যে খজুপথ আবিষ্কার করিয়াছেন 

তাহা, আধ্য-অষ্টাজিক-মার্গ নামে অভিহিত হয়। নিগ্সে 

আমরা তাহার স্বরূপ নির্দেশ *ও ব্যাখা প্রদান করিতেছি । 

সাধুগণ অবহিত চিন্তে শ্রবণ করুন,-_ 

(১) সম্ম! দিট্ঠি_সমাক্ দৃষ্টি । 

(২) জন্ম! সঙ্গপ্পো- সম্যক্ সঙ্ধল্প । 

(৩) সম্মা বাচা-সম্যক্ বাক্য । 

(9) সম্ম! কম্সান্তে--সম্যক্ কণ্মান্ত। 

€৫) সনম্ম। আজীবে--পম্যক আজীব। 

(৬) সম্মা বায়ামো- সগ্যক্ ব্যায়াম । 

(৭) সন্মা সতি- সম্যক্ স্মৃতি । 

(৮) সমন্মা সমাধি--সম্যক্ সমাধি । 



৪ *মার্গাজ দীপনী। 

তন্মধ্যে সম্যক্-দৃষ্টি-মার্গাঙ্গ তিন প্রকার, যথা 

(১) কন্মস্দকতা সম্মাদিট্ঠি__কর্ধস্বকীয়ত্ব-বিষয়ক সম্যক্ 

ৃষ্টি। 
(২) চতুসচ্চ-সম্মাদিট ঠি-_চারিসত্য বিষয়ক সম্যক্ দৃষ্টি। 
(৩) দসব,কা সম্মাদিটঠ--দশবস্ত, বিষয়ক সম্যক দৃষ্টি। 

নর্মেল্স সক্দীস্্স বিল্বস্রক্ষ সম্যন্ত 

দুষ্টি উদ্দেস্প।' 

(ক) সবেব সত্তা কম্মস্সকা-_সর্ব্বসত্ত্ের কর্মই স্বকীয় 
বা আপন। 

(খ) সবেব সন্ত কম্মদায়াদ1--সব্ব সত্ব কম্মেরই দায়াদ। 

(গ) সবে সত্ত। কম্মযোনী--সর্বব সন্তের কণ্মই যোনী । 

(ঘ) সবেব সতত] কম্মবন্ধু--সর্বব সত্বের কর্মই বন্ধু। * 
রং কম্মং করিস্সন্তি কলাণং বা পাঁপকং বাঁ তস্স দায়াদা 

* ভ্িবিস্সম্তি। অর্থাৎ-কল্যাণ বা পাপ যরূপ কর্ম করিবে 

তাহার দায়াদ বা উত্তরাধিকারী হইবে। 

্র্দেন্র আক্লীস্্রত্ বিন্সক সম্যক 

দুষ্টি নিদের্দস্ণ | 
এখন ভগবদ্াক্য সমূহের ব্যাখ্যা প্রদ্দান কর! যাইতেছে," 
(১) ককম্মস্সকত। সম্মাদিট্ঠি'_কর্মের স্বকীয়তা! বিষয়ক্ 

(১) 'কন্মস্দকতা--কন্মমেব সকং এতেসস্তি কম্মস্নকা সত্তা, তব ভাবো ।' 'কর্মুই 

ইহাদের স্বকীয়, এই অর্থে কর্ম-স্বক অর্থাৎ সত্ব, তাহার ভাব কর্ধেরম্বকতা 1” 



- কম্মস্সকত৷ সম্মাদিট্ঠি নিদেস। ৫ 

সম্যক্ দৃষ্টি। পূর্ব পূর্বব জম্মকুত কুশলাকুশল করাই সত্বদিগের 
আপন। অর্থাৎ__ঘূর্ণায়মান সংসারচক্রে বহুকল্প ব্যাপী অনন্ত 
জন্মকৃত পাপ পুণ্য কর্ম্মই সকলের আপন । ইহাতে দৃঢ় বিশ্বীস- 
শীল বা শ্রদ্ধাবান হওয়ার নামই সম্যকৃ-দৃষ্টি। 

( ক) “সবের সভ্ভা কম্মম্নকা+-- সর্ববসন্ত্বের কম্মই আপন। 

অর্থাৎ--ইহলোকে প্রাণীর মধ্যে ভাতী, ঘোড়া, গো, মহিষ 

ইত্যাদি এবং নিজ্ভীর বস্তর মধ্যে রথ, ক্ষেত্র, প্রাসাদ, মণি, 
মুক্তা প্রভৃতি মানবের বাহা কিছু সম্পদ ততসস্তই কেবল 

ইহুকালের জন্য । পরকালে, ইহার কোনটিই তাহার সঙ্গী হয় 
না। যেমন, কোন হাগ্লাতী বস্ত পুনরায় বস্ত-্বামীকে প্রত্যর্পণ 

করিতে হয়, এই সমস্ত তদ্রূপ বলিয়া জানিতে হইবে । 

স্বামী জীবিত শবস্থায় হাতী, ঘোড়৷ প্রভৃতির মৃত্যু হইলে, 

এ গুলি ন্দামীর অধিকার তানগ করিয়া চলিয়া যায়, স্বামীও 

অধিকার লাভে বঞ্চিত হয়। আথব! হাঁতী, ঘোড়া ইত্যাদির 

জীবিত অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীকেও হাতী ঘোড়৷ 

প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। এইরূপে ছুই 
প্রকারে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কারণ ইহা 

জাগতিক বিধান। এমতাবস্থায় এ গুলি একান্তই আমার 

বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে । 

সর্ববসত্তবের কম্মই আপন বলিবার কারণ এই যে কাণ্িক, 

বাচনিক ও মানসিক স্ুচারিত কম্ম তিন প্রকার এবং 

কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক ছুশ্চারিত কশ্ম তিন প্রকার । 



৬ মার্গাঙ্গ দীপনী । 

নুচারিত ও দুশ্চারিত ভেদে এই ছয় প্রকার কর্ম্মেরই সন্বগণ 

ষথার্থ স্বামী! কণ্মকেই স্বামীরূপে সন্থগণ সঙ্গে লইয়া যায়। 

যেমন, আমার কোন একটি বস্ত্র আমার ইচ্ছানুসারে 

আমার সহিত নিতেও পারি বা! রাখিয়া! যাইতেও পারি, 

কিন্তু আমার মস্তকটি রাখিয়৷ কেবল শরীরট। নিয়া যাইতে 

পারি না। তন্রপ হাতী, ঘোড়াদি কোন সম্পদ জঙ্গে 

যায় না। কেবল স্থুচাপিত, ছুশ্চারিত-কণ্্ম সমূহ ছায়ার 
হ্যায় অনুগমন করে। মস্তকের ম্যায় কন্মকে ছাড়া যায় না। 

জীবগণ যখন নিদ্রিত থাকে তখন তাহাদের কোন কম্ম 

থাকে না। জাগ্রত হইলে স্ত-চারিত অথবা দুশ্চারিত যে 
কোন কণ্দ্ন করিয়া থাকে। কন্ম অতীত ও বর্তমান ভেদে 

দ্বিবিধ। যেমন কোন লোক শ্রেষ্টীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও 
পাপাসক্ত হইয়া স্ুরাপানাদি অকুশল কণ্মন করিতে কাঁরিতে 

অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়ে। ইহা তাহার বর্তমান জন্ম কৃত 

কর্্ম। ্প্রবুদ্ধ নামক একজন কুন্ট-রোগপিড়ীত দরিদ্র 

ভিখারী ছিল। সে বর্তমান জন্মে শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধ-কথিত 

ধন্মৌপদেশ শ্রবণ করিয়া আ্রোতাপত্তি নামক প্রথম মার্গস্থান 

প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রেশ্ঠী পুত্রের ক্রোতাপন্তি প্রভৃতি চারি 
মার্গ ও ফলস্থান প্রাপ্ত হইবার পুর্বব জন্মাজ্জিত কর্্দ থাকা! 
সত্বেও বর্তমান জন্মে তাহার অকুশল কন্ম হেতু মার 

ফলাদি লাত করার কথা দূরে থাকুক, বরং দরিদ্র হইয়া 
দ্বারে ছারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। “কম্মং সত্বে বিভাজতি 



কম্মস্সকতা সম্মাদিটঠি নিদ্দেস। ৭ 

যদিদং হীনপ্লশীততায়াঁতি” _কর্ম্মই সন্বদিগকে হীন ও প্রণীত 

ভাবে বিভাগ করিয়। থাকে । অর্থাৎ স্থকৃৎ দুক্কৃত কর্্মই জন্তু 

দিগকে শ্রেন্টঠত্ব এবং হীনত্ব প্রাপ্ত করায়। 
কায়িক বাচনিক ও মানসিক স্ুচরিত এবং দুশ্চারিত 

কুশলাকুশল কর্ষ্ম সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে । কাম, রূপ, অরূপ 

এই ত্রিলোকস্থিত সন্ত মাত্রই কর্মে নিধুক্ত রহিয়াছে। কর্ষ্ম 
ব্যতীত সত্ব লোক থাকিতে পারে না। বর্তমানে যেরূপ কর্ম 

আছে অতীত কালেও সেইরূপ কর্ম ছিল। সেইরূপ কর্ম 

আছে বলিয়াই সত্বগণ স্ব স্ব কম্ম-ফল ভোগ করিতেছে । 

হিন্দুঃ মুসলমান; ্রীষটান, প্রভৃতির ধর্মমতে সমস্ত লোক 

ঈশ্বর-নিশ্মিত। সেই জন্য তাহারা একেশ্বর বাদী হইয়া কেবল 

কম্ম বাদদীদিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকে । সেইরূপ উশ্বর-বাদ 

বৌদ্ধদের গ্রহণের যোগ্য), কারণ বৌদ্ধ মতে ঈশ্বর এই 
বাক্যটি “সম্মৃতিসচ্চ'_ ব্যবহারিক সত্য, পরমার্থ সত্য নহে। 

পরমার্থতঃ লোকে ঈশ্বর বিদ্ধমান নাই । সম্যকৃ-দৃষ্টিজ্ঞান | 

বিরহিত লৌকিক স্বমার্গ (আত্মদৃষ্টি) অবলম্বী মহাজনের 
বর্তমান রূপ-সংস্থিতি বা শরার, নাম-সংস্থিতি বা মন ও 

মানসিক ধর্্রঘ্বয়কেই স্থাবর (নিত্য) ঈশ্বর বলিয়! ব্যবহার করিয়! 

থাকে । তাহা ব্যর্থ জানিয়া__তাহাতে বিশ্বীস স্থাপন না করিয়া, 
তাদৃশ মিথ্যা-দর্শন-মুলক মিথ্য। বাদ সম্পূর্ণ পরিহার রুরিয়! 

কেবল কন্ম ও কণ্ম-ফল- বিপাকে শ্রদ্ধাশীল হওয়াই উচিত। 

স্থাবর ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। সর্ব সন্ত্বেরই কম্মকে আপন 



৮ মার্গাঙ্গ দীপনী । 

বলিয়া সম্যক্ দুষ্টিযুক্ত আর্ধ্যগণের জ্ঞান-পথে বিচরণ কর! উচিত। 
ইহ জন্মে হাতী ঘোড়৷ প্রভৃতি পূর্বেবাক্ত সম্পদ গুলি আপন 
না' হইবার আরও কারণ এই যে, উহা অগ্নি, জল, চুরি, 

ডাকাতি প্রভৃতির দ্বারা নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু সুচারিত কর্ম 
একমাত্র সত্ব দ্রিগ্নের আপন। যেহেতু উহা অগ্নি, জল, চুরি, 

ডাকাতি গ্রাভৃতির দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। ভূচর, খেচর, 
জলচর প্রভৃতি নানা প্রকার যে সকল তির্যক্ সত্ব আছে, তাহা" 

দের কেহ দীঘায়ু, কেহ অল্পায়ু ; কেহ আঁবার জীবিকা! অন্বেষণে 

শীঘ্র প্রচুর খাদ্য পায়, কেহ সারাদিন অন্বেষণ করিয়া প্রচুর 
খান্ঠপায় না। উহ! তাহাদের স্বন্ম অতীত কম্মেরই ফল। 

অতীতের কম্মফলে বর্ধমান এই শরীর ও ভোগ সম্পদ লাভ 

কর! হইয়াছে । বর্তমান জীবনে স্থখে থাকিতে হইলে সুচারিত 

কম্ম কর! উচিত। কম্ম বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে কম 

করা যায় না। এই হেতু দশ প্রকার দুশ্টারিত ক্র 

উল্লেখ করা যাইতেছে 

(১) “পাণাতিপাত,--প্রাণী-হত | মনুষ্য বা তীধ্যকাদি 

যে কোন প্রাণী বধ করা। 

(২) “অদিন্নাদান”__আদন্তাদান ব। চুরিকরা। 

(৩) “কামেন্থ মিচ্ছাচীর+ মিথ্যা কামাচার বা পর্ত্রী- 

গমনাঁদি ব্যাভিচার করা । 

(৪) “মুসাঁবাদ”-_্বযাবাদ বা মিথ্যা কগা বলা। 

(৫) পিশ্থনবাঁচা»__পিশুন বাক্য বা ভেদবাক্য বল! । 
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(৬) “ফরুস বাঁচা”-_রূঢ় বাক্য বা গালি, নিন্দা, প্রভৃতি 

মনঃপীড়। দায়ক বাক্য প্রয়োগ । 

(৭) সমৃপ্পলাপ+__সম্প্রলাপ বা নিরর্থক কথা বলা। " 

(৮) “অভিজ্া”_-অভিধ্যা বা পরদ্রব্যে লোভ করা । 

(৯) ব্যাপার ব্যাপাদ বা মানসিক হিংসা করা। 

(১০) এর্মচ্ছা্দিট্ঠি' _সিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ কম্ম ও কণ্ম 
ফলে অবিশ্বাস বা নাচিম্তকত| | 

এই দশপ্রকার দুশ্চরিত কনম্ম। ইহাই মহা অকুশল বা 

মহাপাপ । দুশ্চরিত, অকুশল, বা পাপ অর্থতঃ এক। এইরূপে 

দশপ্রকার দুশ্চাবিভ কর্মে, দুশ্চারিত কম্মজ্ঞান। এই দশবিধ 

দুশ্চারিত কণ্ম কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিন ভাগে 

বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রাণীবধ, চুরি, ব্যভিচার এই ত্রিবিধ দুশ্চারিত- 

কশ্ম, কায়দ্ারা সম্পন্ন হয় বলিয্বা উহা কাদিক দ্ুশ্চারিত | মিথ্যা- 

বাকা, পিশ্ুন-বাক্য, কর্কশ-বাক্য ও নিরর্থক বাক্য এই চাব্রি- 

প্রকার দুশ্চারিত কর্ন, বাক্যদ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া, উহ্বা বাচনিক 

ছুম্চারিত এবং লোভ, হিংসা ও নাম্তিকতা এই তিনপ্রকার 

তুশ্চারিত কর্ধ্মা, ৪ রা 1 উৎপন্ন হয় বলিয়া, উহ মনোছুশ্চারিত 

কণ্মন নামে কথিত হয়। কায়, বাক্য ও মন দ্বারা উৎপন্ন এই 

দশবিধ দুশ্চারিত কর্ম্মই এস্থলে অভিপ্রেত। নিন্দে এই সকল 
কশ্মের উৎপত্তির হেতু প্রদর্শিত হইতেছে 2-- 

“সবেবসন্তা আহারট্ঠিতিকা” “সর্ববসন্ব আহারে সি ট 
আহার ব্যতীরেকে কোন জীবই বাঁচিতে পারে না। সকলেই 



১০ মার্গাজ দীপনী। 

ইহজগতে জীবিক| অর্জনের জন্য উপযুক্ততা অনুসারে শিল্প, 
বাণিজ্য, কৃষি, রাঁজকার্ধা ও শ্রমিকের কর্ম প্রভৃতি করিতে 

বাধ্য হয় । ইহাও কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিনপ্রকার 

কণ্রেরই অন্তর্গত। কারণ এ তিন প্রকার কম্মব্যতীত অন্য 

কণ্ম নাই। যাহার। উপরোক্ত দুশ্চারিত ক্র সকলকে দুশ্চারিত 

কম্ম” জানিয়া উহা বঙ্জন পুর্ববক স্ব স্ব জীবিকা অর্জন করে, 

তাহাদিগকে সম্যক আজীবযুক্ত (আগ্ীব বান) সুচারিত কন্্মী বা 
স্থশীল বলা হয়। আর যাহারা তাহার সাহায্যে অর্থাৎ 
পূর্ব্বোলিখিত দশবিধ অসছুপায়ে জীবিকা অঞ্জন করে তাহা- 

দিগকে মিথ্যাআজীবযুক্ত (মিখ্যাজীবী বা অসছ্ুপায়ে জীবিকা- 
নির্ববাহকারী) দুশ্চারিত কম্মাসক্ত বা ছুঃশীল বলা হয়। এই 

রূপে কায়, বাক্য ও মন-দ্বার ভেদে স্থচারিত কন্ন তিন প্রকার ও 

তদ্ধিপরীত ভাবে ছুশ্চারিত কম্ম তিন প্রকার। এইরূপে 

স্থচারিত ছুশ্চারিত ভেদে বিভক্ত করিতে গেলে কায়-দ্বার 
একটাই ষড়বিধ কম্মের উৎপন্তি স্থান এবং ইহাই বর্ঘমানে 

কম্্রনামে অভিহিত হয়। 

জীবিক। অজ্জনের জন্য কম্মবিষয়ক জ্ঞান আবশ্যাক বলিয়।, 

ছেলেবেলা হইতে লোককে বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষিত 

হইলে যথাযুক্ত শিক্ষানবীশী প্রভৃতি কম্ম সম্পন্ন করিয়া শিল্প, 

বাণিজ্য, কৃষি, চাকুরী ইত্যাদির ছারা জীবিকার জন্য অর্থ 

উপাজ্জন করিতে হয়। এইরূপ অর্থ উপার্জন কর! বর্তমান 

জন্মেরই কম্মকল। ইহজীবনে স্ুচারিত কন্ম না করিলে 
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অতীতের কণ্ঘম ভাল থাকিলেও স্থুখফল পাইতে পারে না। 

ইহজন্মে এইরূপ কন্মরজ্ঞান বিহীন হুইয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 

করিলে অর্থ সম্পদ পাওয়া যায় না। যদি পাওয়৷ যাইত তাহা 

হইলে লেখাপড়া, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও চাকুরী প্রভৃতি কম্ম 

শিক্ষার কোন প্রয়োজনই হইত না। সেই জন্য লেখাপড়া 

প্রভৃতি বর্তমান জন্মের কৃতকন্। উহ! ঈশ্বরদন্ত নহে। সুতরাং 

স্বীয় স্বীয় কৃতকর্ম্মীলন্ধ বস্তুকে ঈশ্বর-দত্ত বলিয়া কাল্পনিক 

বিশ্বাস করিয়। “কর্মের অস্তিত্ব স্থলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 

করাকে বুদ্ধ শাসনে মিথ্যাদৃষ্টি বলে।” কেননা বর্তমান টাক পয়সা 
প্রভৃতি যত ধন সম্পদ আঁছে, বাস্তবিক তাহ! ঈশ্বর-দত্ত নহে। 

শ্রেনী, রাজ।, মহারাজাদির সুখ এশ্রধ্য ইত্যাদি সম্পদ আপন 
আপন স্ুকৃত বা তুচারিত কন্মজাত স্ুকল। মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, 

শক্ত, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি জন্মও ঈশ্বর-দ্ন্ত নহে। ইহাও স্ুচারিত 

কর্ম্জাত বা কণ্মদত্ত বিপাক । স্তরাঁং এই সমস্তের কোনটাই 

ঈশ্বর-দন্ত বলা যাইতে পারে না। উপরে সংক্ষেপে আমরা 
বর্তমান কম্ম প্রদর্শন করিয়াছি । এখন আমরা অতীত এবং 

অনাগত কণ্মের বিশ্লেষণ করিয়া '্তাহা সরলভাবে বুঝাঈবার 

প্রয়াস পাইব । 

অতীতের কন বলিলে জন্মান্তরীণ স্বকৃত কম্ম বা বুদ্ধ, 
ধন্ন, সংঘ এই ত্রিরতুকে অভিবাদন, দান, শীল, সমাধি ও 

বিদর্শনভাবনাদি কুশল কণ্্নকে বুঝায় । ইহ জন্মে ত্রিরত্বের প্রতি 

শদ্ধাবান্ হইয়৷ তথ! কথিত দশ দুশ্চারিত কন্মপণ বর্জন করতঃ, 
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দানাদি কুশল অর্জন করিলে তত প্রভাবে ভবক্ষয়ে-_মৃত্যুর 

পর কল স্বরূপ মন্ুয্ত্ব, দেবত্, শত্রুর ও ব্রঙ্গত্ব প্রাপ্ত 

হওয়া যায় । 

এইস্থানে বিষয়টিকে উপমার ছারা আরও একটু স্পষ্ট করা 
বাইতেছে | বুক্ষের জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জিডঞ্জসিত হইলে লোক 

কথার কথ! মাত্র বলিয়! থাকে যে, বীজ হইতে বুক্ষের উৎপদ্তি 

বা জন্ম হইয়াছে । বাস্তবিক উহা! পরমার্থ স্ত্য নহে; ব্যবহারিক 
সত্য । অভিধণ্ম মতে বৃক্ষ খতুজ, কারণ আদিতে বৃক্ষ সমুহ খাতু 
হইতে জন্মিয়া থাকে। খত শীত ও উঞ্ণ ভেদে ছুই প্রকার । 

তেজ ধাতু ( অগ্নি )হউত্তে বাজের উৎপত্তি হয় । সেই তেজ 
ধাতু পরমার্থতঃ ছুই প্রকার,শীততেজ ও উঞ্চতেজ । তাহাদের 

মধ্যে পৃথিবী ধাতুর (মাটির) মধ্যে যে তেজ থাকে তাহাকে 
উষ্ণকতেজ এবং আপধাত্ুর মধ্যেশযে তেজ থাকে তাহাকে শীত 
তেজ বলে। সতবর্ত কল্পে ভ্রাসমান নীতির দ্বার লোকধাতু, 

তেজ ধাতুর দ্বারা ধ্বংস হইবাঁর পর, কোন বীজ অবশিষ্ট থাকে 
না। কিন্তু বিবর্ত কল্পে ব্ধনশীল নীতিদ্বারা লোক-ধাতু ক্রমান্বয়ে 

উৎপন্ন ও বদ্ধিত হইবার সময় সেই উষ্ণ ও শীত তেজ-ধাতুদ্বয়ের 
অন্যুনাধিক সমন্বয়ে পুনঃ বীজ উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

তন্মধ্যে যে কোন তেজীধিকা হইলে বীজ নষ্ট হয়। কিন্তু 
তাহাদের অন্যনাধিক সমান-সমবার হইলে, বীজ নষ্ট না হইয়া 
বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই তেজধাতু বীজই প্রকৃত বীজ। উহা 

লৌকিক বিধান। সেই বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ও 
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ফল হইতে পুনঃ বীজের সমাগম হয়। এইব্ূপ বীজ পরম্পরায় 
ইহাদের বংশ বদ্ধিত হইতে থাকে । এই নিয়মে জড় জগতের 

উৎপত্তির পরুমার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়। সন্বলোকের উৎপত্তির 

পরমার্থ জীনা উচিত । 

মনুর্ধ্য, তির্যাক্। দেব, ব্রচ্গ, ও নৈরয়িক-_নরকস্থ--জীব 

প্রভৃতি নিখিল সন্্বলোক দান, শীল, ভাবনা! এবং প্রাণীহত্যা, চুরি 

ইত্যাদি কুশলাকুশল,কন্-সম্ভৃত এবং এই দ্বিবিধ কম্মেই স্থিত। 
সেই সকল কণ্মই সন্্দিগের বীজ। কিন্তু তৎসমস্ত কম্মের 

কেহ অ্ট। নাই। ইহা স্বভাবতঃ চিরকাল স্থিত আছে। স্বভাবতঃ 

অর্থে এই স্থানে সেই সেই কম্ বীজেরই স্বভাব বুঝিতে হইবে । 

ইহাতে আল্ম কল্পনা-কর! ব্যবহারিক সত্য । 

, অতীত কল্প ব্যাপী অতীত কর্ম্ম-ভব-সংসার, হইতে স্বকৃত কর্ম 

বীজ দ্বার পর পর কল্পে ভব-সংসারে, মনুষ্য, দেব, ব্রহ্গ, তি্যক্ 
ও নৈরয্িক সত্ব পরম্পর| উৎপন্ন হয়। দান-শীল।দি কুশ্খল 

কর্্ম-বীজ দ্বারা মনুষ্য, দেব, ব্রন্দের জন্ম হয়। প্রাণীহত্যা, 

চুরি ইত্যাদি অকুশল কণ্ম-বীজ দ্বারা নৈরয়িক, প্রেত, তির্ধ্যক্ 
ও অন্থুরকায় সত্্দিগের উৎপত্তি হয় । যেমন পুরাতন বৃক্ষ হইতে 

ফল-বীজ জাত হইয়া পুনর্ববার সেই পুরাতন বীজ হইতে নৃতন বৃক্ষ 

সমূহ উৎপন্ন হয়, তেমন অতীত কর্ম্ম-বীজ হইতে পর-পর 

কন্দধবীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে । বৃক্ষের মধ্যে কেবল মাত্র বূপ 

সংশ্থিতি আছে বলিয়া অধিক ফল ও বীজ উৎপাদিত হয়। প্ুন- 
রায় সেই ফল-বীজ হইতে অধিকতর বৃক্ষ উত্পন্ন হয় সন্থলোকে 



১৪ মার্গঙজ দীপনী। 

রূপ ও নাম এই উভয় সংস্থিতি আছে। কিন্তু রূপ-সংস্থিতি 

হইতে নাম-সংস্থিতি মহৎ-_শ্রেষ্ঠ। নাঁম হইতে নামের একটি 
মাত্র সংস্থিতি হইতে পারে। সেই জন্য এক সত্ব একাধিক বার 

জন্মগ্রহণ করিতে পারেনা । মতীতের কুশলাকুশল বন কর্ম 

বীজ থাঁকিলেও নাম-সংস্থিতি থাকাতে একট্লাঙ্গে এককম্ম-বীজ 

এক জন্ম ভিন্ন বহুবার জন্মগ্রহণ করিতে পারেন৷ । তজ্জন্য 

ভগবান বলিয়াছেন,_“চেতনাহং ভিঙ্ববে কুম্মং বঙগামি, এক 
চেতনায় একপটিসন্ধী তি” | হে ভিক্ষুগণ ! আমি চেতনা- 

কেই কণ্ম বলিতেছি। একটি চেতনা, উৎপাদন ছ্বারা একবার 
প্রতি সন্ধি (নাম রূপেব মিলন) ঘটে । 

বৃক্ষের কেবল মাত্র রূপ-সংস্থিতি থাকীতে অনেক বীজ, 

অনেক বৃক্ষ হইতে পারে। নীম-সংস্থিতির সেইরূপ নিয়ম 

নাই। এই যে পৃথিবী, আপ, পর্ববত, সুধ্যমগ্ডল, চন্দ্রমগ্ডল, 

অমংখ্য, অনন্ত নক্ষত্র রাজী প্রভৃতি রহিয়াছে উহারা সমস্ত 

খতুজ। এই চক্রবালের ভভ্যন্তরস্থিত সমস্ত বন্তুই খতুজ বা! 
খতু-বীজ হইতে উৎপন্ন । তৎসমন্ত ঈশ্বর-নিশ্মিত নহে। 

মনুষ্য ও তীধ্যক্ ইত্যাদি নিখিল সন্বলোকের অতীত কল্পে 

অতীত জন্মে তাহাদের স্ব স্ব কৃত অতীত কন্মম-বীজ হইতে বর্তমান 

নৃতন ভব বা জন্ম হইতেছে । আবার বর্তমান কম্ম-বীজ হইতে 
ভবিষ্যৎ কণ্ম উৎপন্ন হয়। কিছুই ঈশ্বর-নিষ্মত নহে। 

সেইরূপ অবিপরীত ভাবে যথাস্থিত ধর্মের সংস্থিতি প্রকৃষ্ট রূপে 

জ্ঞাত হওয়ীর নামই সম্যক্দৃষ্টি বা আধ্যজ্ঞান। সমস্ত ঈশ্বর 



কম্মস্সকতা সম্মাদিট্ঠি নিদ্দেস। ১৫ 

নিশ্মিত এরূপ বিপরীত মিথ্যা দর্শন-যুক্ত অনার্ধ্য, হীনগামী, 
তুচ্ছ-_মার্গ ফলাদি লাভের আচার হইতে পৃথক্ জনের মিথ্যা 
দর্শন বৌদ্ধ শাসনে মিথ্যাদৃষ্টি নামে কথিত হয়। 

এই বিষয়টি সম্যক রূপে হদয়জম করিতে হইলে, 
ইহা ম্মরণ রাখা একর্তব্য যে, খতু হইতে খতু-জাত বৃক্ষ 
সকল উৎপন্ন হয়। এবং কশ্ম-বীজ হইতে নিখিল সন্ব- 

লোক উৎপন্ন হইযুট্ছে। সমুদয় জড় ও প্রাণী জগতের 

এই প্রকার নীতি বা স্বভাব। এতদ্ ভিন্ন কিছুই ঈশ্বর 

নিশ্িত নহে । সেই জন্য সুমস্ত ঈশ্বর-নির্ষিত এরূপ বিপরীত 
মিথ্যা ভ্রম ও বিচিকিৎসা পরিহার পুর্র্বক আর্ধ্যজ্ঞান দ্বারা 

কুশলাকুশল কন্ম শ্রদ্ধা করিয়া, ইহশাসনে বিমল শ্রদ্ধ! ইন্দ্রিয়, 
শ্রদ্ধাবল দ্বারা শ্রদ্ধা চিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ এই ত্রিরত্রকে অভি- 
বাদন, দাঁন, শীল, সমাধি, ও ব্রিদর্শন কম্মস্থান ভাবন। ইত্যাদি 

কুশল কণ্ম ইহ জন্মে সম্পীদন করিবার জন্য, কায়িক ও মানসিক 

বীর্ধযবান হইয়! আঁধ্যগণের সম্যক জানে বিহার করা উচিত। 

কেননা, “সর্ব সত্বের কম্মীই আপন” বলিয়া মহা কাকণিক 
ভগবান্ লোকজ্ঞবুদ্ধ ধন উপদেশ দিয়াছেন। 

সর্ধব সন্ত্বের কর্ন ই স্বকীয় দেশন। নির্দেশ মাপ্ত। 

(খ) এসবেব সন্ভা কম্মদায়াদা--সর্দদ সত্ব কদ্ধের 

দায়াদ। সকল সন্ব আপন আপন পূর্ব পুর্ব কৃত কুশলাকুশল 
কর্্দের দায়াদ | অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান অনন্ত সংসার চক্রে বন্থকল্প 



১৬ মার্গাঙগ দীপনী । 

ব্যাপী অনন্ত জন্মকৃত কুশলাকুশল কন্মেরই উত্তরাধিকারী বলিয়া 

নিশ্চয় জ্ঞান । 

সকল সত্ব কর্ম্েরই দায়াদ বলিবার কারণ এই যে,ইহলোকে 

যাহ! আপন সম্পত্তি তাহার দায়াদ বা উত্তরাধিকারা স্বীয় স্বীয় 

পুত্র, পৌত্রগণ কেবল ইহ জন্মে কিছু কিছু ভোগ করিতে পারে। 

মৃত্যুর পর উহা! কাহারও সূঙ্গী হয় না, গপিচ আগ্নি, জল, চোর, 
ডাকাত প্রভৃতির দ্বারা নষ্ট হয়। অগবা, নিজ নিজ ভোগে 

ব্যয়িত হয় । হয়তঃ মানুষ সম্পন্ভিকে ত্যাগ করে, অথবা সম্পত্তি 

মানুষকে ত্যাগ করে। জগতে মানুষ কুশলাকুশল কম্মেরই 

প্রকৃত দায়াদ। কম্মই মৃত্যুর পর ছায়ার ন্যায় অন্তগমন করে। 

কুশল কম্মের দায়াদ হইলে সম্পত্তি ভোগ করিতে পারা যায়। 

নতুবা! অগ্নি জল ইত্যাদির দ্বারা নষ্ট হয়; অথবা অকাল সৃত্যুর 
পর পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া যাইতে হয় । হুতরাং সন্বগণ 
কৃশ্ধেরই যথার্থ দায়াদ । 

উপম। স্থলে বলা যাইতেছে যে, কোন এক তীধ্যক্কেও সু 

চিন্তে কিছু দান দ্রিলে ভবিষ্যতে শত জন্ম ব্যাপিয়া তাহার ফল-_ 

বিপাক-_লাভ হয়। মাগ ফলাদি আচাঁর হইতে পৃথক, ছুঃশীল 

কে দান দিলে সহত্স জন্ম, ও শীলবন্তুকে দান দিলে শত সহত্ 

জন্ম ব্যাপিয়৷ ফল লাভ হইয়! থাকে । কুশল কম্মই এরূপ ফল 

দিয় থাকে । সামান্য একটি তিধ্যকৃকেদন করিলে শত জন্ম 
ব্যাপিয়া সেই ফল ভোগে আসে ; কিন্তু পৈতৃক সম্পন্তি সেইরূপ 

দীর্ঘ কাল ভোগ কর! যাইতে পারে না। ইভা দানকুশল-কর্ম 
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দায়ান্ধ । শীলাদি অন্যান্ত কম সম্বন্বেও এইরূপ জানিতে 

হইবে। 

অকুশল কণ্রের দায়াদ হইলে-_-একটি তির্যাক প্রাণী বধ 
করিলে কায়, বাক্য, মন প্রয়োগের তারতম্য হেতু ভবিষ্যতে এক 

হইতে দশ সহস্র জন্ম ব্যাপিয়! শিরচ্ছেদরূপ উপচ্ছেদ (অকাল ) 

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। ইহা শিরচ্ছেদ কর্মের দায়াছ্য । 

চুরি, মিথ্যা ইত্যাদি অন্যান্য অকুশল কর্ম সন্বন্ধেও সেইরূপ 
জানা উচিত। 

একটি অশ্ব বৃক্ষের বীজ হইতে আর একটি অশ্বথ বৃক্ষ 
উৎপন্ন হয়। যদ্দি সেই বৃক্ষ সহত্র বুসর জীৰিত থাকে, তাহার 
ফল-বীজের আর অন্তু থাকে না। সেইরূপ আম কীঠালাদি 
বীজের বিষয় বিচার করিলেও এক একটি বৃক্ষের বীজের অস্ত 
নাই? এরূপে কন্ম-সন্তান ব| সন্ততি-প্রবাহ অনন্ত। এঁ নিয়মে 
দান, শীল প্রভৃতি কুশল কর্ম্-বীজ ভবিব্যৎ পরম্পরায় অনস্তু 
হইবে। সেই কুশল কন্ম-বাজ ফল দান করিলে, বিপুল 

সম্পদ লাভ হয়। একটি বীজের আশ্রয় পরম্পরা যেমন শাখা, 

পত্র, ফুল, ফলাদি বুদ্ধি হইয়। থাকে, তেমন কন্মসম্তান ব! 

সম্ভতি-প্রবাহের অন্ত নাই। এরূপ একটি কন্মাশ্রয়ে বহুকল্প 

বাপিয়। ভবিষ্যতে অনেক জন্ম হইয়! থাকে, এবং কন্মই সন্ত্বের 

সহগামী হয় । তাহাদের মধ্যে যখন কুশল কন্ম-বীজ অবসর 

পায়, তখন কুশল কন্মই শুভ ফল প্রদান করে; এবং যখন 

অকুশল কম্ম অবসর পায়, তখন অকুশল কন্মই অশুভ ফল 
রঃ 
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প্রদান করে। অবশিষ্ট কুশলাকুশল কর্ম যাবৎ অনুপাদিশেষ- 
নির্বাণ লাভ ন! হয়, তাবু কাল সহগামী হয়, যখন অবসর 
পায় তখন ফল প্রদান করিয়। খাকে । এইবপে স্বকৃত কুশলা- 

কুশল কম্মই সত্বদিগকে পরিত্যাগ করে না । মাতা পিতা হইতে 

প্রাণ্ড সকল সম্পদ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু স্বকৃত কুশলা- 
কুশল কম্মই ত্যাগ করিতে পারা যায় না। সেই নিমিত্ত 

“সর্বব সত্ব কর্মেরই দীয়াঁদ”__বলিয়া ভগ্বান্ বুদ্ধ ধর্ম উপ- 
দেশ দিয়াছেন। 

সর্বব সত্ত্ব কন্মেরই দায়াদ দেশন! নির্দেশ সমাপ্ত | 
গে) সব্বে সত্ত। “কম্মযোনী” সবব সন্ত্বের কম্মই যোনী 

(উৎপত্তির স্থান)। সকল সত্তর নিজের পুর্বৰ পুর্ব কৃত ঝুশলা- 

কুশল কশ্মই যোনী । অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান অন্য স্ংসারচক্রে 

বনুকল্প ব্যাপী অনন্ত জন্মকৃন্ঠ কুম্থলাকুশল কম্উ যোনী বাঁলিয়। 
নিশ্চয় জ্ঞান। 

সর্ব সত্তের কম্ম যোনী বলিলে ইহাই বুকিতে হইবে যে, 

অশ্ব বৃক্ষ ইত্যাদি উৎপন্ন ভইবার তিনটি কারণ বা হেতু আছে, 

সেই তিনটী হেতু সংযোগেই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে 
অসাধারণ কারণ বাঁজ বা হেসু। পৃথিবী ধাতু ও আপধাতু, 

এই ছুইটি ধাতু সাধারণ কারণ বা প্রত্যয়. মনুষ্যেরা ধন 
উপার্জনের জন্য কুলিকম্্ করে, এই কর্ম্মই তাহাদের বর্তমান 

কম্ম। কুলির কার্যে প্রয়োজনীয় টুকৃরি, কুদ্াল ও বেতন দায়ক 

প্রভুর মধো কুলির কন্মই অসাধারণ কারণ, অন্য সকল সাধারণ 
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কারণ। এইরূপ হেতু ও প্রত্যয় । সেইরূপ মনুষ্য ও তির্যযক্ 
প্রভৃতি সত্বের জম্ম গ্রহণের কম্ম-বীজ আছে। তন্মধ্যে দান, 

শীল ইত্যাদি কুশল কন্মবীজ। এবং প্রাণী হত্যা, চুরি 

ইত্যাদি অকুশল কন্ম-বীজ। সেই সেই কম্ম-বীজই তাহাদের 

জন্ম হইবার অসাঁধারুণ কারণ বা হেতু । ইহাও অশ্ব বীজের 
সহিত উপমিত হয়। মাতা পিতার সংযোগ জনিত কর্ম সাধা- 

রণ কারণ। অশ্বথ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার সময় প্রথিবী ধাতু ও 
আপধাতু যেমন সাধারণ কারণ, সেইরূপ মাতা পিতাও সাধারণ 

কারণ। অশ্বগ বৃক্ষের ন্যায় স্ব লোক উৎপন্ন হইবার এরূপ 

যোনী। ইহা পরমার্থ। পরমার্থতঃ পৃথিবী ধাতু মাত, আপ- 
ধাতু পিতা, কন্ম্মই বীজ, অন্য সকল ব্যবহার । সেইজন্য কুশলা- 
কুশল কম্ম সকল ও জ্ঞান ছার! সম্যক দর্শন করিয়া, সকলেরই 

বর্তমান ব্যবহারিক-সত্য-ধর্্ম হুইনে পরমার্থ-সত্য-বন্দম বিশ্লেষণ 

পূর্বক ইহ জন্মে বথাকথিত কুশল উপাজ্জন করা উচিত 

অতীত জন্মে দান, শীল ভাবনাদি কুশল কন্ম জ্ঞান-কুত হেতু । 

এবং প্রাণী হত্যাঁদি অকুশল কর্ম অজ্জান-কৃত হেতু । ইহারাই 
মূল হেতু । এতদুভিম্ন পরমার্থ5ঃ ঈশ্বর বলিয়। কোন হেতু 
নাই। সেইজন্য “সর্ব সন্তবের কম্্মই যোনী” বলিয়া ভগবান্ বুদ্ধ 

ধন্ম উপদেশ দিয়াছেন। 

সর্বব সত্বের কম্মঘোনী দেশন] নির্দেশ সমাপ্ত । 

(ঘ) “সব্বে সভা কম্ম বন্ধু”--সর্দ সন্বের কম্মই বন্ধু” 
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সর্বব সত্তবের বহুকল্প ব্যাপী অনন্ত জন্ম-কৃত স্বীয় স্বীয় কুশলাকুশল- 

কর্্টই বন্ধু। এ রূপ কর্ম বন্ধু বলিয়! নিশ্চয় জ্ঞান। 

সকল সত্ববের কর্শ্মই বন্ধু বলিবার কারণ এই যে ইহলোকে 

পরম উপকারিনী, স্বেহময়ী মাতা, স্সেহশীল পিতা, ভ্রাতা, 

ভগ্নি, জ্ঞাতি, মিত্র, আচাধ্য, উপাধ্যায় গুভৃতি আত্মীয়বন্ধু 

আছেন। তাহারা সকলেই কেবল ইহজন্মে উপকার করিতে 

পারেন বলিয়৷ তাহারা বর্তমান কালের বন্ধু।. ইহ লোকে মৃত্যু 

দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পরলোক গমন কালে স্ব-কৃত কায়িক, 

বাচনিক, ও মানসিক স্থচারিত কুশল্পকর্ম, ষে কোন লোকে 

পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলে পরম মিত্র, পরম সহায় রূপে উপকার 

করিয়৷ থাকে । অতএব ইহ জন্মকৃত যথাকথিত দানাদি কুশল 
কম্মই একান্ত সহায়, একান্ত বন্ধু। মাতা পিতা! প্রভৃতি কেবল 
বর্তমান জন্মের ক্ষণকাঁলের বন্ধু। সেই জন্য সকলেই কায়িক, 

বাচ্ছনিক ও মানসিক স্ুচারিত কন্ম সমূহে সম্যক আচারশীল 

সম্পন্ন হইয়া কুশল কম্ম সম্পাদন করিতে করিতে ইহ ও পর- 

লোকের একান্ত সহায়, একান্ত বন্ধু লাভ করুন। এইরূপে 

ভগবান্ বুদ্ধ “সর্ব সত্বের কম্মই বন্ধু” বলিয়া ধন্ম উপদেশ 
দিয়াছেন। 

সর্বব সত্তবের কর্ম্মই বন্ধু দেশনা নির্দেশ সমাপ্ত । 

(উ) “সবের সত্তা কম্ম পটি সরণণ--সর্বব সত্বের “কর্ম্মই 
প্রতি শরণ”-সব্বব সত্বের নিজের পুর্বব পূর্ধব কৃত কুশলাকুশল- 
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কর্মাই শরণ বা আশ্রয় স্থান। অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান সংসার চক্রে 
অনন্ত জন্মকৃত কুশলাকুশল কর্ম ই একমাত্র শরণ বা আশ্রয় 
স্থান বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান । 

সকল সত্বের কন্মই প্রতিশরণ বলিবার কারণ এই ষে, 

সত্বলোকে- জীবজগতে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতির ভয় থাকাতে 

লোকে, দীর্ঘায়ু লাভ ও স্থখে জীবন যাপন করিবার নিমিত্ত 
যে সকল শরণ, গ্রহণ করে, তাহা এই, ক্ষুধার ভয় 

হইলে আহারের শরণ, তৃষ্ণীর ভয়ে জলের শরণ, চোরাদ্দির 

ভয়ের জঙ্য অস্তগূহের শরণ। পীড়ার ভয় হইলে ওঁধধের শরণ, 
ও তদ্ব্যবস্থাপক সুদক্ষ ডাক্তারের শরণ, পীড়িতের পক্ষে ওধধ 

ও ডাক্তার উভয় শরণ স্থান। শক্রর ভয় নিবারণ কল্পে 

লাঠি, খোঁচ, প্রভৃতি শঙ্গের শরণ, রাস্তায় গমন কালে জুতার 
শরণ, রৌদ্রে গমন কালে ছাতার শরণ, জলপথে জলযান শরণ, 
অঞ্জলি কম্ম ও নানাপ্রকার পুজাদ্বার দেব দেবীর শরণ। 
এইরূপে নান। ভয় নিবারণ কল্পে নানা শরণ স্থান আছে। 

এই সমস্তের দ্বারা তত তত ভয় দূরীভূত হয় বলিয়া এই 

সমস্তকেও শরণ স্থান বলা হয়। কিন্তু এই সমস্তের কোনটাই 
প্রকৃত শরণ নামের যোগ্য নহে। 

ক্ষুধার ভয় আছে বলিয়াই জীবিকার্জনের নিমিত্ত যেমন, 
লেখা, পড়া, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি জ্ঞান-কশ্মের শরণ 

লইতে হয়, তন্রপ পরলোকেও নরক ভয় আছে। তাহা 

নিবারণ করিবার জন্য দান, শীল, ভাবনাদি কুশল জ্ঞান-কর্ম্মের 
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শরণ একান্ত প্রয়োজন । অন্যথা! ভবিষ্যতে সেই ভীষণ যন্ত্রণা 

দায়ক নরক ভয় উপস্থিত হইবে । তাঁহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য 

ও পরজন্মে মনুষ্য, দেব, ব্রহ্মাদি স্থগতি ভূমিতে জন্মলাভের জন্য, 
দাঁন, শীল, ভাবনাদি কুশল কন্ম সম্পাদন করা উচিত। ইহ জন্মে 
কুশল কর্মে জ্ঞান থাকিলে, এবং জ্ঞানানুরূপ কম্ম করিলে বর্তমান 

দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। সেই জন্য ভবিষ্যতে 

অপায় ছুঃখ ও সংসারাবর্ত ছুঃখ-মুক্ত হইবার জন্য ইহজন্মে 

দ্ানাদি কুশল কর্মই একমাত্র প্রকৃত শরণ বাঁ আশ্রয় বলিয়া 

“সর্ববসন্বের কর্মমই প্রতিশরণ” এরূপ ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃক উত্ত 
হইয়াছে । 

বৌদ্ধদিগের শরণস্থান,_ 
(১) বুদ্ধের শরণ। 

(২) ধর্থোর শরণ । 

এ (৩) সংঘের শরণ! 

(৪8) যথাকথিত দানাদি সমুদয় কুশল কর্মের শরণ । 

এই চারি প্রকার শরণই বৌদ্ধদিগের প্রকৃত শরণ । 

রোগভয় নিবারণ করিতে হইলে যেমন ?-- 

(১) সুদক্ষ ভিষকের শরণ। 

(২) ভৈষজ্যের শরণ। 
(৩) সহকারী সুদক্ষ ভিষকের শরণ 

(8) রোগ উপশম হইবার জন্য যথার্থ নিদানজ্ঞান ও. 

ব্যবস্থাদান জ্ঞান-কন্মের শরণ । 
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ইহাদের মধ্যে সুদক্ষ ভিষক্ ও তৎ সহকারী ভিষকের 
প্রকৃত নিদানজ্ঞান ও ভৈষজ্যজ্ছানরূপ ব্যবস্থা, এই উভয়ঙ্ঞান 

থাকিলে তাহাতে রোগের উপশম হয়। সেইজন্য এইগুলিও 
রোগীর শরণ স্থান। ভৈবজ্যদ্বারা রোগের আরোগ্য হয় বলিয়া 

ভৈষজ্যও রোগীরু শরণস্থান। কিন্তু ইহা নিশ্চয় স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, স্থদ্ক্ষ ভিষকের ও সহকারী ভিষকের 

প্রকৃত নিদান জ্ঞান ও ভৈষজ্যজ্ঞান না থাকিলে রোগীর 
রোগ উপশম হয় না। এই চারি প্রকার অঙ্গ রোগীর 

শরণ স্থান । 

এই সন্বলোকে কায, বাক্য ও মন দুশ্চারিত ক্রেশদ্ারা 
ব্যাধিত সন্তবেরোও উল্লিখিত রোগী সদৃশ । তাহাদের সেই 
দুশ্চারিত ক্রেশরূপ ব্যাধি উপশমের জন্য,-- 

০১) বুদ্ধ ভগবান্ সুদক্ষ ভিষক্ সদৃশ 
(২) ধন্ম ভৈষজ্য সদৃশ । 

(৩) সংঘ সহকারী সুদক্ষ ভিষক সদৃশ । 
(8) দান, শীল, সমাধি ও বিদর্শন কর্ণস্থান ভাবনাদি 

স্বকৃত কায়িক, বাচনিক ও মানসিক স্ুুচারিত কুশল কন্ম 

সেই রোগ নিবারণ জ্ঞান কর্মের সদৃশ। বৌদ্ধদিগের 
পক্ষে বুদ্ধ শাসনে বর্ণিত এই চারি প্রকার শরণ। তাহা- 

দের মধ্যে দান শ্রীলাদি কুশল কশ্ম ত্রিরত্বের শরণাশ্রয়ে 
শরণগ্রহণ করিতে হয়। শাসনের বাহিরে বৌদ্ধদের অন্য 
শরণ নাই। 
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দানাদ্দি কুশল কর্মের শরণ বুদ্ধশাসনের মধ্যেও আছে, 
এবং বুদ্ধ শাসনের বাহিরেও আছে। জগতে কম্ম ভিন্ন অন্য 

কোন আশ্রয় নাই। চক্রবাল বা লোক ধাতু অনস্ত। “সব 
সত্তববের কর্মই স্বকীয়” এইরূপ উপদেশ শাসনের মধ্যেও সর্বন 
সত্বের কন্মই স্বকীয়। অনস্ত চক্রবালেও সর্ধবসত্বের কমই 
স্বকীয় উপদেশ সংযুক্ত। বুদ্ধ, ধন্ম, সংঘ এই ত্রিশরণ অনন্ত 
চক্রবালে যায় না; তথাপি সেই অনন্ত চক্রবালেও সর্ববসন্বের 

কন্মই স্বকীয়। ইহা লোক ধাতু বা অনন্ত চক্রবাল সমূহের 

স্বভাব। সেই কারণ যথাকথিত চারিপ্রকাঁর শরণই ইহ শাসনের 

অন্তভূত। শাসনের বাহিরেও ঘষে সকল শরণ আছে তন্মধ্যে 
আহার দীরধায়ু হইবার শরণস্থান, গুহ উপবেশনাদি ন্থুখে থাকিবার 

শরণ স্থান, জলযান জলপথে গমনের শ্রণ স্থান, পৃথিবী 

থাকিবার আশ্রয়রপ শরণ স্থান, অগ্নি, অগ্নির কাধের 

শরণ স্থান, বায়ু, বায়ুর কাধ্যের শরণ স্থান, এইরূপে আরও 

অনেক শরণ স্থান আছে। 
বুদ্ধ শাসনের বাহিরে অন্য ধম্মাবলম্বীদের পক্ষে স্থাবর 

(নিত্য) ঈশ্বর, আল্লা, গড় প্রভৃতি নানা শরণ স্থান আছে। 

তাহাদের মধ্যে হিন্দুদের পক্ষে শ্থাবর ঈশ্বর শরণ স্থান, 

প্রীষটানদিগের স্থাবর গড শরণ প্যান, মুসলমানদের স্থাবর 
আল্লা শরণ স্থান, সেই ঈশ্বর, গড় আল্লা, প্রভৃতি একার্থ 

বাচক, ব্যবহার ভেদে বিভিন্ন শব্দমাত্র। 

স্থাবর ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ, প্রভৃতি ্বর্গে ও পরকালে 
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সখের ভরসা একমাত্র বৌদ্ধধন্ম ভিন্ন অন্য সকল ধর্শ 
শিষ্যুদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাহা এই, 

স্থাবর ঈশ্বর শরণকারিগণ বাস্তবিক প্রকৃত শরণ কাহাকে 
বলে তাহা জানে না। তাহাদের এরূপ বিশ্বীস যে, লোকে 

একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য শরণ নাই। সেই জন্য 
তাহারা কেবল কন্মবাদী দ্রিগকে নাস্তিক বলিয়। থাকে। 

তাহারা বলে এই চৃক্রবালের উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ, সমস্তই 

ঈশ্বর কৃত। ঈশ্বর স্থজন, পালন, ও সংহার কর্তা!) অর্থাৎ 

ঈশ্বরই সর্বময় কর্তা। এরূপ কল্পন। দ্বারা ঈশ্বরের পুজা ও 

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর স্্ীয় খদ্ধি বলে 

তাহাদিগকে স্বস্থানে নিয় পরম স্থখে রাখেন । এবং বলেন, 

ঈশ্বরই খদ্ধি শক্তি প্রভাবে ভালমন্দ শুভাশুভ ফল প্রদানে 

সমর্থ কেবল কন্ম হইতে তত্রপ ভয় না। এই নিয়মে কর্মের 
স্থিতি হইতে ঈশ্বরের স্থিতি পরিকল্পনা করিয়া থাকে। 

অর্থাৎ যাহা করেন সব ঈশ্বরের ইচ্ছা । - 

যে সকল প্রাণী স্ব স্ব কৃত কন্মাশ্রিত হইয়৷ সর্বত্র 

কন্ম করিয়া আসিতেছে, তাহাদের বিচার বুদ্ধিতে কর্ম্মের 
অস্তিত্ব বিশ্বাস বা স্বীকার না করা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় 

নহে কি? কন্ম বলিলে ধন্মীদিগের ধন্ম শ্রবণ-কৃতকশ্ম, 

শরদ্ধা-কৃতকম্ম, ও ম্ব স্ব ধন্মানুমোদিত ধম্মীচরণ কৃতকণম্ম, 

বিশেষতঃ শ্রীষ্ট ধম্মাবলম্বীরা অন্য বিধন্মীকে তাহাদের ধশ্যে 
দীক্ষা প্রদান কালে ( 138750156 ) জল সংস্কৃত করনান্তর যে 
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দীক্ষা প্রদান করিয়া থাকে তাহাই তাহাদের কৃতকম্ম । এতদ্ 
ভিন্ন শ্রীধটান জাতীর মধ্যে দশ ধর্মের উল্লেখ আছে। বাই 
বলের মতে ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞ! (১)। 

মুসলমান দিগের ধর্মের নাম ইস্লাম ধরন্ম। এ ধর্মের 

প্রবর্তক মহন্মদ1 আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণই তাহাদের 
প্রধান ধর্ম গ্রন্থ । উক্ত গ্রন্থে একমাত্র ঈশ্বর বাদ প্রকটিত 

হইয়াছে । সেই কোরাঁণ মতে ঈশ্বরের পাঁচটা আদেশ ও 
শ্ ১জপাী পদ 

0১) একেশ্বর বিশ্বাস করিতে হইবে। 

(২) প্রতিমা নিম্মাণ অথব। পুজা করিবে না। 

(৩) ঈশ্বরের নাম বৃথা উচ্চারণ করিবে ন1। 

(8) সপ্তাহের মধো সগুম দিনে বিশরীম করিবে। 

(৫) পিত। মাতাকে ভক্তি করিবে। 

(৬) নরহত্যা করিবে ন1। 

(৭) ব্যভিচার করিবে না। 

(৮) পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না। 

জ (৭) মিথা! সাক্ষ্য দিবে না। 

(১) গ্রতিবাসীর সদীব ও নিজীব বস্তুতে লোভ করিবে না। 

(014155:506170, 15০00550120 এফ) 

»। (১) স্থাবর ঈশ্বর বিশ্বাম কর, মহম্মদ এবং তাহার পূর্বববস্তী প্রচারকগণকে 
ঈশ্বরের প্রত্যাদেশিত দূতরাপে গ্রহণ কর। 

(২) প্রার্থন! ! 

(৩) দানগীলত।। 

(৪) তীঘথ্য পধ্যটন। 

(৫) উপবাস ব্রত। 

(1176 ?55 10111815.3620065 06 [গাজা 09 010150080 9৪02- 
[70521902717 07902 1 ) 
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যাহা তাহাদের একান্ত কর্তব্য কর্শ, এবং যাহা পঞ্চ স্তস্ত 
বলিয়া কথিত হয়। 

হিন্দুদিগের মধ্যেও শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, এই তিনটা 
ধশ্ন মতই প্রধান। তাহার সকলেই একমাত্র পরমেশ্বর 

স্বীকার করেন এবং “বিশ্বের সমন্তই তাহার অংশ” এই জ্ঞানে 

খ্য দেব দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহা তাহাদের 

ঈশ্বর উদ্দেশ্য কর্্না। এই ধর্মের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র 
প্রধান শাস্ত্র, সেই শাস্ত্র মতে তাহাদের কন্ম (১)। 

এখন সেই ঈশ্বরবাদী দিগের ধন্মের আচরিত কন্ম 

গুলিকেই কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম বলিয়া কথিত 

হয়। এইরূপ হইলে তাহারা কশ্মের শরণ বা আশ্রয়ে 
আশ্রিত। কেননা, খাহারা ইহজন্মে তাহাদের স্ব স্ব ঈশ্বর 

দেঙগিত ধর্ম কর্ম পদ্ধতি অনুসারে কুশল কর্ম করে কেবল 

তাহাদিগকে ঈশ্বর স্বস্থানে লইয়া যান; অথবা ঈশ্বরের 
ভিওএ হি ০ রানির ররর কর অন্য ারান্র ৭০:১8 42 40244627148: 

(১) দেবাঞ্ছন। কন্, গঙ্গাস্ান কনম্ু, ব্রাঙ্গণ ভোজন কম্ম,। তীর্ধদর্শন কন্ম। ও 

দ্ানাদি অনুষ্ঠানই ইহার অঙ্গম্বরূপ। 

নিহি কশ্চিত ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্মকৃৎ। 
কার্য্য তেহা বশঃ কণ্ সর্ববঃপ্রকৃতিজৈগু€ণেঃ ॥ 

অর্থাৎ--“কন্মত্যাগ করিয়া মন্বয্য ক্ষণকালও তিষ্িতে পারে না। গে বিষয়ে 

মনুষ্যের কোন স্বাধীনতা নাই বা খাটে ন!। প্রকৃতিজগুণ, অর্থাৎ ইহ! জাগতিক 

বিধান। চক্র, লুর্য, গ্রহ, নক্ষত্র মগ্ুলীকে আবহমান কালাবধি চালাইতেছে ; 

মানববৃন্দকেও জাতিকুল মান নির্ব্ধিশেষে সেই প্রকৃতিজগুণ বা ধর্মই কর্ম করাইয়। 

লইবে।” (গীতা, "পারের যাত্রী ব! ভব পেক্সনার।” ্রপূর্ণানন্দ যোগীশ্রমী |) 
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সামীপ্যাদি লাভ হয়। আর যাহারা ঈশ্বর দেশিত ধন্মের 

কন্ম পদ্ধতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে ঈশ্বর স্বস্থানে 

নিতে পারেন না বলিয়া বিশ্বাসও তাহার্দের আছে। তাহার৷ 

কশ্ম করিয়াও বিবেক বুদ্ধির অভাবে কন্্মই জীবগণের শরণ-_ 
আশ্রয় স্থান বলিয়া জানে না। সেই জন্য তাহাদের শরণ 

চারিপ্রকার তাহা এরূপ (১)। ] 
এইরূপে বৌদ্ধদের স্যার ইহাদেরও চারিপ্রকার শরণ 

বা আশ্রয়ের স্থান আছে। | 
একদিকে ঈশ্বরে নাস্তিক ও কেবল কন্মে আস্তিক 

“ধর্ম্মীধিষ্টান দৃষ্টি মূলক বৌদ্ধ ধশ্ম 1” অপরদিকে ঈশ্বরে আস্তিক 
ও কেবল-কন্মে নাস্তিক “পুদগলাধিষ্ঠান দৃষ্টি দুলক” অন্য 
সকল ধন্ম। এই পরস্পর বিপরীত মত বাদীদের পূর্বোক্ত 

উভয় ধন্মের বর্ণিত চারি প্রকার শরণ স্থান একত্রে 

বিচার করিয়া দেখিলে সহজে' উপলব্ধি হয় যে, তাহাদের 
ধণ্ন পুস্তক লেখকেরা ও প্রচারকেরা সকল ধন্মাবলম্ীদিগের 
নিকট নানা প্রকার শরণ আছে, ইহা বিচার না করিয়া 

কেবল-কন্মের অস্তিত্ব স্থলে ঈশ্বরের অস্তিত আরোপ করিয়! 
বা শপিীপপাশিপপা পিপাসা 

(১) ঈশ্বর বাদীদের শরণ স্থান, 

(১) স্বাবর ঈশ্বর শরণ । 

(২) ঈশ্বর দেশিত বাইবেল, কোরাণ ও বেদাদি ধশ্মের শরণ। 

(৩) ধন্ম সম্প্রদায়ের প্রধানাচাধ্যের বা স্ব স্ব ধর্মাধ্যক্ষের শরণ। 

(8) ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্দঘপদ্ধতি অনুরূপ কন্মের শরণ । 

জা পচা ক ছা ভা স্পট | সপ পা | শী শর সপ শা শশা অপর ইজ উন সপ পপি আপ 
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একেশ্বর শরণ বা আশ্রয়ের স্থান পরিকল্পিত ঈশ্বর বিশ্বাস 

করেন। তীহারা বলেন যে লোকে, শুভাশুভ ফল-বিপাক, 

উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ এবং সখ ছুঃখাদি সমস্ত ঈশ্বরের খদ্ধি দ্বারা 

হইয়াছে । ঈশ্বর ভিন্ন ইহা হইতে পারে না। কিন্তু স্যষ্টি, 
স্থিতি, লয় এবং স্থুখ, দ্বুঃখ ফল-_বিপাকাদি সমস্তই যে কণ্ম দ্বারা 
হয়, ইহ! তাহারা বিবেক দ্বারা বিচার করিয়া দেখেন না। 

“যদি প্রশ্ন করা হয়.যষে কোন দরিদ্র অর্থ অঞ্জন করিয়! 
যখন ধনী হয়, তখন তাহা কি ঈশ্বর-দত্ত বা ঈশ্বরকে 

প্রার্থন৷ করিয়। পাইয়াছে ? অথবা কোন চাকুরী, শিল্প, বাঁণিজ্যাদি 

করিয়া ধনী হইয়াছে? ঈশ্বর কে পৃজা অথবা প্রার্থনা করিয়া 
অর্থ সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া লৌকিক নিয়ম নহে। ইহজন্মের 
কৃত কন দ্বারা উহা উপার্জন করা যায়; ইহা প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ।” সেই জন্য টাকা পয়সাদি অর্থ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়! 
ঈশ্বর-দত্ত বা এশ্বরীয় কম্ম নহে। ইহা স্ব স্ব শক্তি 

সামর্থ্য চেষ্টা বলে ইহ জন্ম-কৃত কম্ম-দত্ত সম্পদ । ঈশ্বরের 

টাকা পয়সা দিবার খদ্ধি নাই। বর্তমান কম্মে উহা দিবার 

ধদ্ধি আছে। যদি টাক! পয়সা দিবার খদ্ধি ঈশ্বরের থাকিত ; 

তাহা হুইলে বর্তমান জন্মে চাকুরী ইত্যাদি কোন কম্মই করিতে 

হইত না। যদি ঈশ্বর-দত্ত টাকা পয়সাই মনুষ্কের স্থুখের 

কারণ হইত, তাহা হইলে কেবল কন্ম বাদদীরা বাণিজ্যাদি 

করিয়৷ টাকা পয়স! প্রাপ্ত হইত না, এবং ঈশ্বরবাদীরাও 

বিনা কন্মে টাকা পয়সা পাইবার অধিকারী হইত। স্থতরাং 
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ইহ দ্বারা বুঝ! যাইতেছে যে,_ন্বীয় কৃতাকৃত কন্ম প্রভাবেই 

যাবতীয় সম্পদের অধিকারী হইতে পারা যায়, অন্যথা নহে। 

সেই নিমিত্ত এশ্বরধ্য, সুখ সম্পদ বা দুঃখ প্রভৃতি কিছুই 
ঈশ্বর-দন্ত নহে। উহা! বর্তমান কণ্ম দত্ত ফল। সেই অভিপ্রায় 

সাধন কল্পে কন্ম শিক্ষার পদ্ধতি আছে ১ সেইরূপে শিক্ষিত 

হইতে হইলে কন্ম জ্ঞান আবশ্বক, তাহা জানা থাকিলে কন্ম 

করিয়া সম্পদ লাভ হয়। ঈশ্বর বিশ্বাস দ্বারা এরূপ কন্মজ্ঞান 

প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা লৌকিক নীতি নহে। এইরূপ 

সমস্ত লোকের হিত, স্ুুখাদি বর্তমান কন্ম ছারা প্রাপ্ত হওয়া 

যায়, ইহ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ঈশ্বর-দত্ড নহে। 

হারা ঈশর বিশ্বীস করেন তাহাদের এরূপ বিশ্বাস যে, 

একবার ঈশরের নাম লইলেই সমস্ত অকুশল কম্ম কৃত ফল 

হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কি“বা রোগীর রোগ মুক্তি ঘটে 

কিন্তু এইরূপ ধারণার বশ্বস্তী হওয়া ভুল। এমন কি ঈশ্বর 

বিশ্বাসী কোন লোকের দ্র ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র চন্ম রোগও 

ঈশ্বরের নাম স্মরণ দ্বারা মুক্ত হইতে দ্রেখা যায় না। 

কেন না, ইহা পুর্বব জন্মকৃত কম্ম ফল বলিয়া মুক্ত হইতে পারে 

না। এরপ স্থলে রোগমুক্ত হইতে পারে বিলয়া বিশ্বাস করা কি 

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? ঈশ্বর বিশ্বাস দ্বারা ছুই চারি আনা 

পয়স। প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না, ইহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। 

সেই ঈশ্বর বিশ্বাসী লোকের মরণান্তে ঈশ্বরের সামীপ্য প্রভৃতি 

লাভ করাটা আশ্চর্যের বিষয় নহে কি? বর্তমান জন্মে 
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যে ঈশ্বর ছুই চারি আনা পয়স।৷ দিতেও অসমর্থ মরণাস্তে 

পেই ঈশ্বর কি প্রকারে অন্যকে স্ব স্থানে নিয়! স্থখে রাখিতে 

পারিবে ? এরূপ বিশ্বাস করা আশ্চধ্যের বিষয় নহে কি? ঈশ্বর 

উহা! পারেন না বটে, কিন্তু ইহ জন্মের স্বকৃত জ্ঞান কর্ম্মই 

তাহা দিতে পারে। তাহা কন্ম-দত্ত, ঈশ্বর-দত্ত নহে। 

লোকের নিয়ম এই যে, বর্তমান দৃশ্যমান সত্ব লোকে 

স্খ পাইবার ইচ্ছায় বর্তমান জন্মে কম্ম জ্ঞান শরণ 

একান্ত আবশ্যক | সেইব্ধূপ জ্ঞান দ্বারা কম্ সম্পাদন করিয়া 

স্বখফল প্রাপ্ত হইতেছে ইহা! যেমন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ; তেমন মরণান্তে 

ও সুখ সম্পদ যুক্ত উদ্ধ' ভবে জন্মগ্রহণ করিতে হইলে 
দানাদি কুশল কম্মের দ্বারাই সম্ভব, ঈশ্বর বিশ্বাসে বা এশ্শরিক 
ক্ষমতায় নহে। যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না| কেবল কম্ম 

বিশ্বা করে, তাহারাই সেইরূপ কুশল কন্ম ইহ জন্মে সম্পাদন 

করিয়া ভবিষ্যতে সুখ সম্পদ মুক্ত উদ্ধীভবে জন্ম লাভ করিতে 

পারে। সেই স্তবখ সম্পদ যুক্ত উদ্ধ ভব কি ?-মন্স্ত, দেব, 

্রহ্গ ভূমিতেও শ্রেষ্টী বা ধনাকুলে, অথবা রাজকুলে জন্ম গ্রহণ 
করা। সেইরূপ মনুষ্য সদৃশ সখী জাতি আকাশোপরি 

খদ্বিমান দেবতা শত্রু ও ব্রহ্মা প্রভৃতি । সেইজন্য সর্ব 

সন্বের কন্মই প্রতিশরণ, বলিয়। ভগবান্ বুদ্ধ ধশ্ম উপদেশ 

দিয়াছেন । 

প্রত্যেক সন্ববেরেই দুইটা স্বন্ধ ষথা,-_-রূপক্ষন্ধ ও নামস্ন্ধ। 
তন্মধ্যে মস্তক, হস্ত পদ।দি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিচয় রূপস্বঙ্ধ। এবং 
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মন ও মানসিক ধন্সসমূহ নামন্ন্ধ। রূপস্বন্ধা এক এক 

জন্মে নুতন নৃতন পরিচ্ছদ হইয়া বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয় £ 
কিন্তু নামস্কন্ধ প্রুত্যেক জন্মে অবিচ্ছিন্ন হইয়া জন্ম লাভ 

করে। দানাদি কুশল কন্ম করিলে তাহ! ছার! নাম স্গতি 

ভবে জন্ম হয়, অকুশল কন্ম দ্বারা নাম দুর্গতি ভবে কুকুর; 

ও কুকুটাদি জন্মে ূপকে গ্রহণ করে। এইবূপে অবিচ্ছেদ্য 

কন্ম সম্ভতির অন্ত নাই । 

মার্গা দীপনী গ্রন্থে কর্মের স্বকীয়তা বিষয়ক সম্যক্দৃষ্টি 
দেশনা নির্দেশ স্মাপ্ত 

»-দৃস্প বস্ভ বিল্বম্রক সম্যল্ত দুষ্টি নির্দেশ | 

'অখি দিশ্নং, অথি গযিটঠ অখ্থি হুতং, অথি 

স্ুক্ুতদুকৃকটানং কম্মানং ফলং বিপাঁকো, অথথ মাতা, অধথি 

পিতা) অথি সতা৷ ওপপাতিকা, অথি অয়ং লোকো ; অথি 

পরলোকো» অশ্বি লোকে সমপব্রান্মণা সম্মগ্গতা 
সন্মাপটিপন্না ষে ইমঞ্চ লোঁকং পরঞ্চ লোকং সয়ং 
অভিঞ্ঞ। সচ্ছিকত্বা পবেদেস্তি 1” 

(১) দিন্নং অখি'_দান আছে; পূর্ব পূর্ব্ব জন্মে ভিক্ষু 
মনুষ্যু, জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে কোন সত্বকে 

স্থমনে কোন বস্ত দান করা এবং তাহাদের ভরণ, পোষণ, বা 
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পালন, রক্ষণ ইত্যাদি কন্ম দ্বারা পর পর জন্মে স্থখফল প্রাপ্ত 

'হত্বয়। যায়। এরপ সু কর্ম ও স্থফল লোকে নিশ্চিতই বিদ্যমান 

রহিয়াছে বলিয়া শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করা । 

(২) “যীঠং অথি”__যজ্ঞ আছে-_ পূর্বব পূর্ব জন্মে শীলাদি 
আচরণ সম্পন্ন লোকদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দান দেওয়ার ফলে, 

পর.পর জন্মে স্রকল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এরূপ কর্ম লোকে 

আছে বলিয়। অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা কর! । 
(৩) ছিতং অখি'--হুত বা হোম আছে : পূর্ব পূর্বব 

জন্মে কোন উপঢৌকন বস্ত লইয়া গণ্য মান্য লোকের সহিত 
সাক্ষাৎ করা, এবং আহবান ও প্রাহ্বান যোগ্য লোকদিগকে 
যথাযোগ্য,সাদর সম্ভাষণ, দান ও সেবা শুশ্রাবা কর] প্রভৃতি কন্মে 
পর পর জন্মে স্থখফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ কন্মমন লোকে 

একান্তই আছে বলিম্বা শ্রদ্ধা করা। 

(8) ম্বকতদুকৃকটানং কন্মানং ফলং বিপাকে অর্থি-_ 
স্বকৃত দুক্কত বা স্ুচারিত ছুশ্চারিত কম্ঘ্র সমুহের ফল নও 

বিপাক আছে ;- পূর্ব পুর্ব জন্মে মনুষ্য, ও তি্্যকাদি 
প্রাণীদিগকে হিংসা প্রভৃতি দুশ্চারিত কর্ম দ্বারা, এবং তাহাতে 

বিরত হইয়া তাহাদিগকে অহিংসা, রক্ষা প্রভৃতি স্ুচারিত কন্মম 

দ্বারা পর পর জন্মে সেই ছুশ্চারিত ও স্চারিত কন্মের মধ্যে 

ছুশ্চারিত কম্মমূলক ফল বা বিপাক দ্বারা পুনঃ ছুশ্চারিত ফল বা 

বিপাক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ কশ্নম লোকে আছে বলিয়া 

শ্রদ্ধা করা। 

৬. 
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(৫) “মাত। অরি+-_মাত। আছেন,-ইহ জন্মে মাতাকে 

গালি নিন্দাদি দুশ্চারিত কম্ম এবং স্থবাক্য বলা! ও বথাকালে 

ভোজ্য বসনাদি দান, বন্দন, মানন, পুজন, সেবা শুশ্রীষা প্রভৃতি 
স্থচারিত কন্ম করিলে, পর পর জন্মে ঢুশ্চারিত কন্ম জনিত 

দুঃখ ও স্থচারিত কম্ম জনিত স্ুখফল, প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এরূপ কন্ম সঘুহ লোকে একান্তই আাঁছে বলিয়া অবিপরীত 

জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা । 

(৬) পপিতা অখি”-পিতা আছেন,-ইহার ব্যাখ্যা 

পূর্বের মাতা অখি'র বাখ্যার ন্যায় । 
(৭) “ওপপাতিকা সত অথি'--ওপপাতিক সত্বেরা 

আছে--লোকে ( অগুজ, জরায়ুজ্ত, স্বেদ্জভিন্ন ), নৈরয়িক, 

প্রেত, দেব, শক্রু, ও ব্রহ্গাদি 'উপপাতিক সন্বগণ আছে। ইহা 

শ্রদ্ধা কর! । ৰ্ 
ওপপা'তিক সত্ববেরা মাতার কুক্ষিতে জন্ম গ্রহণ করে না। 

ইহার! এক সঙ্গে সম্পূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙজগ সম্পন্ন হইয়া আবিভূ্তি 

হয়। 
এই মহা! পৃথিবীর ভিতরে পুথক্ পৃথক্ স্তরে মহাকুপযুক্ত 

ভীষণ যন্ত্রণাময় সপ্ত্ীব প্রভৃতি অষ্ট মহা নিরয়ের নৈরধ্বিক সত্বেরা ও 

ওপপাতিক। এই মহা পৃথিবীর উপরিভাগে জঙ্গল, পর্বত, 
সমুদ্র ও দ্বীপস্থিত প্রেত জাতীয় ও অন্ুরকায় সত্বেরাও ওপপাতিক। 

ভূমির উপরিস্থিত সহর, জঙ্গল, ও পর্ববতাশ্রিত ভূমিবাসী 
দেবতা, সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বাসী কোন কোন 
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বক্ষ, স্থুর, ভূত ও পিশাচ প্রভৃতি সত্তবেরা এবং কোন কোন 
নাগ, গরুড় প্রভৃতি সত্বেরোও ওপপাতিক। উর্ধতাগে 

আকাশে স্থিত চক্র, সূর্যা, নক্ষত্র মণ্ডলী, এবং পৃথক্ পৃথক্ 

স্তরে চাতুমিহারাজিক, ত্রয়ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নিম্মাণরতি, 

পরনিম্মিত বশবর্তী, এই ছয় দেব লোকে স্থিত ইন্দ্ররাজাদি 
দেবগণও এপপাতিক সত্বব। উপরি বর্ণিত ছয় দেব লোক হইতে 
উদ্ধে আকাশে পৃথক্ পৃথক্ স্তরে স্থিত রূপাবচর সমাধির প্রথম 
ধ্যান তিন ভূমি, দ্বিতীয় ধ্যান তিনভূমি, তৃতীয় ধ্যান তিনভূমি, 

চতুর্থ ধ্যান সাতভ্ুমি, অরূপাবচর ডমাধির চারি ধ্যানের 

চারিভূমি, এই বিংশতি ব্রঙ্গভূমির ব্রঙ্গেরাও গুপপাতিক সত্ব। 
তাহাদের সকলের নীচে প্রথম ধ্যান তিন ভূমির মধ্যে খদ্ধিমান 

ব্রহ্মরাজ আছেন । তীহাকে অন্ত ধম্মীবলম্বীরা স্থাবর ঈশ্বর বলিয়। 

পৃর্জ করিয়া থাকে | ব্রহ্মতভূমি ব্যতীত অন্য পৃথক্ পৃথক্ স্তরে 

আরও ভূমি সকল আছে বলিরা তাহার! জানে না। সেইজন্য মহা 
ব্রক্মাকে ঈশ্বর বলিয়! পুর করে। অভিজ্ঞান ও সর্ববজ্ত 
জ্তানের অভাবে তাহার উপরে পুথক্ পথক স্তরে সেই সকল 

ভূমি আছে বলিয়া জানে না। আকাশস্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, 
নক্ষত্রাদি ভূমি ও দেবগণের বাসভূমি, উপরি উপরি দেবরাজ, 
শক্ররাজ, ব্রহ্মরাজ প্রভৃতির স্থিতি ভূমি পৃথক্ পৃথক্ স্তরে 

একান্তই আছে। অথবা একটির পর একটি পৃথক. পৃথক 

স্তরে সন্বাবাস আছে বলিয়া অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা। 
সেই গুপপাতিক সন্ত্বেরা মনুষ্য কায়ের ভিতরে থাকিলেও 
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চর্মম-চক্ষুতে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না । কিন্তু তাহারা' 

মানুষকে দেখা দিবার ইচ্ছ! করিলে মানুষেরা দেখিতে পায়। 
তাহাদিগকে অন্য ধশ্মাবলম্বীর! স্থাবর ঈশ্বরের দূত, দেব-দূত, 
বিষুতর দূত অথবা ফেরেস্ত। ইত্যাদি বলিয়া থাকে৷ চন্ম চক্ষুতে 
দেখিতে পায় ন। এরূপ পপাত্িক সন্বেরা লোকে একান্তই 

আছে, তাহ! অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা । 
(৮৯) “অয়ং লোঁকো অখি' পরলোকো অধ্ি” 

_“ইহলোক ও পরলোক আছে-_” এই দৃশ্যমান মনুষ্য ভূমিই 
ইহ লোক, নিরয়, তিপ্যক, প্রেত, অস্থরকায়, এই চারি অপায়, 
ভূমি ব৷ নরক ও দেব ত্রন্মাদি ভূমিই পরলোক । এইরূপ উহ 

ও পরলোক ভূমি আছে বলিয়া! অবিপরাত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই 

সম্যক্ দৃষ্টি । 
অন্য ধম্মীবলম্বীরা নিরয়ভূমি, অস্থুরকায় ভূমি ইর্তাদি 

কৌখায় কি অবস্থায় স্থিত আছে ঠিক জানে না। তাহা এবূপ 

প্রণালীতে স্থিত আছে, 
“এই চক্রবালের চারি অপায়, এক মনুষ্য, ছয় দেব, ও 

বিংশতি ব্রক্ম-ভূমি সহ মোট একত্রিশ সংখ্যক ভূমি আছে। 
তৎুসমস্ত ভূমি একত্রে একটি চক্রবাল বা লোক-ধাতু হয়। 

তাহাকে ইহলোক বলে । এই লোক হইতে পূর্বদিকে, পশ্চিম 
দিকে, উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে এই চক্রবাল সদৃশ চারি 

অপায়, মনুষ্য, দেব, ব্রন্ধাদি ভূমিযুক্ত চক্রবালের অন্ত নাই । সেই 

অসংখ্য অনন্ত চক্রবাল বা অনন্ত লোক ধাতুকে পরলোক বলে ।” 
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(১০) লোকে সম্্গ্গত সন্মাপটিপন্না! সমণব্রাহ্মণ! 
অথি, যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সয়ং অভিঞ্ঞ। 
সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তি ৮ অর্থাৎ “এই মনুষাভূমিতে মনুষ্য- 
লোকে সমচিত্ত বিশিষ্ট সম্যক. শীলাদি আচরণ যুক্ত সর্ববজ্ঞ বুদ্ধ, 
শ্ামণ ব্রাঙ্গণাদি আন্ছছন, যাহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং 

অভিজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়! প্রকাশ করেন ।” 

ইহলোকে অভিন্ঞান ও সর্ববজ্ঞতা জ্ঞানভেদে দুইপ্রকার 

জ্ঞান আছে। লোকে পারমী পুরণার্থে শীলরূপ ভূমিতে দৃঢ় ভাবে 
স্থিত হইয়া সমাধি ও বিদর্শন কন্মস্থান ভাবনা যথাবিধি[আনাপান 

দীপনী দ্রষ্টব্য ] অভ্যাস করিলে, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণের! সেই জ্ঞান 
লাভ করিত পারেন। তাহারা জ্ঞান লাভী পুদ্গল। তীহার! 
এই মনুষ্য লোকে কালে কালে উৎপন্ন হন। তাহাদের মধ্যে 

কেহ অভিষ্ঞ্ন লাভ করিয়।, চারে অপায়, ছয় দেব লোক ও কেহ 

কেহ ব্রহ্মলোক প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পান। কেহ অভিজ্ঞান, ও 

সর্ধবজ্ঞতাজ্ঞান এই ছুই প্রকার জ্ঞান লাভ করেন। ত্াহারাই 

সত্ত্ব অনন্ত, কল্প অনন্ত, চক্রবাল অনন্ত, ইত্যাদি সমুদর বিষয় 

জানিতে ও প্রত্যক্ষীভৃত করিতে পারেন বলিয়া, তীহাদিগকে 
সর্ববজ্ঞ বুদ্ধ বলা হয়। এই দ্বিবিধ পু্গল এই মনুষ্য লোকে কালে 
কালে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তাহারা সমস্ত ভূমিবাসী সন্বদ্িগকে 

সেইরূপ লোক-ধাতু বিষয়ে যথাষথ ভাবে নিজে প্রত্যক্গ করিয়া 

উপদেশ দিয়! থাকেন । এইব্প চারি অপায়, ঝড় দেবলোক ও 

বিংশতি ব্রহ্ষলোক, পরলোক নামে কথিত হয়। জর্ধজ্ঞ বুদ্ধ 
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'অনমতগৃগে' (১) সংসার আছে, অনন্ত কল্প আছে, ও অনন্ত 

লোক-ধাতু আছে বলিয়া ধন্মোপদেশ দ্বারা দেখাইয়া! দেন। 
সেইরূপ অভিজ্ঞান প্রাপ্ত লোক ও সর্ববজ্ঞ বুদ্ধ এই মনুষ্য 
লোকে কালে কালে উৎপন্ন হন। তাহ! অবিপরীত জ্ঞানে 

শ্রদ্ধা করাই সম্যকু দৃষ্টি । সেই পুদগলের উপদেশ দ্বার জ্ঞান- 

যুক্ত শ্রদ্ধ। হইলে ; সেই পুদ্গল ভাষিত ধন্মকে অবিপরীত জ্ঞান- 
বারা শ্রদ্ধাকরা, তাহারা এই মন্ুষধা লোকে উৎপন্ন হন ইহা 

অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা ও শাহাদের দেশিত ধন্মদ্বারা 

প্রদর্শিত সমস্ত পরলোক আছে বলিয়া অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা 

করা। এইতিন প্রকার শ্রদ্ধ! দ্বারা এক প্রকার মহান্ সম্যক্- 
দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। স্রাহারাই উপরি আকাশ ভূমিতে ইন্দ্ররা্স আছেন, 
্রন্মরাজ আছেন, কিন্ত সর্ববজ্ঞ বুদ্ধ নাই, কেবল এই মনুষ্য 
ভূমিতেই সর্দবজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হন বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়। থাকেন। 

“সেইনূপ সম্যক্ দৃষ্টি নাই বলিয়া! অন্য ধন্মাবলম্বিগণ নীচস্তরে 

মনুষ্য ভূমিতে সববজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হন না। এক মাত্র উপরি দেব 
্রহ্মাদি ভূবনেই সর্বজ্ঞ বুদ্ধ উত্পপন্ন হন; এই রূপই তাহাদের 
ধারণা থাকে। 

কন্মমথথদ্ধি ও জ্ঞান ধদ্ধি ভেদে খদ্ধি ছুই প্রকার ; তন্মধ্যে 
কন্মখদ্ধি দ্বারা আঁকাশোপরি, স্গতি ভবে, অতি দীর্ঘায়ু 

বিশিষ্ট ব্রহ্ম ভূমিতে, জন্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়। কিন্ত 
1৯ টপ লালা পাপ পাপী ল পল পারা পাপী ীপাপপসপপ্পপশপিপীপা উপপিপালার | পাশিশি? পাপী শশী তপতি শপ শট পপ পপলািপিশীি শিপ ীস্পী প৮৮শ 

“অনমতগ্গে।' শবের অর্থ অবিদিতাগ্র। অর্থাৎ শত সহস্র বৎসর জ্ঞান দ্বার! গমন 

করিয়াও যাহার অগ্র জান! যাঁয় না, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ সর্ববজ্ঞত। জ্ঞান দ্বার! তাহাও জানেন। 
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সর্বজ্ঞ ভূমিতে জন্ম নিতে পার! যায় না । মহাব্রক্ষাদের সর্ববিভ্তত। 

জ্ঞান নাই। সেই জন্য অন্ত সকল ধন্মাবলন্বীর ঈশ্বর দেশিত 

ধমকে বিচার করিয়া দেখিলে সহজে বুঝ! যায় যে, তাহা৷ এ রূপ 
গম্ভীর, স্থন্দর ও আশ্চর্য নহে। সেইজন্য কি সাকার অথবা 

নিরাকার ( রূপারপ)) ব্রহ্মজন্ম প্রাপ্ত হইৰার সমাধি ভাবনাদি 

কেবল লৌকিক ধ্যানের পঞ্, পরল্ত্র ( লোকোত্তর ) জ্ঞান প্রাপ্তির 

পথ নহে। [ সমাধি-কাধ্য-ফল নির্দেশ দ্রষ্টব্য ]। 

এই মনুষ্য লোকে সর্ববজ্ঞরতা জ্ঞান লাভের কম্ম আছে। 

সম্যক রূপে চেষ্টা করিলে মানুষেরা তাহ! লাভ করিতে পারে। 
সেইজন্য বুদ্ধ-শাসন অতি গম্ভীর, ছুর্ববাধ্য, ছুদৃশ্যা ও অত্যাস্চধ্য 
নৃতন ধন্ম। সুতরাং তাহাই এক মাত্র জ্ঞান লাভের পথ । 

এতদ্ভিন্ন অন্য পথ নাই ॥ 

*এস্থলে একটা উপমা বল! যাইতেছে,--ইহ লোকে প্রভূত 
দাঁন করিয়া শ্রেষ্টী, রাজ! প্রভৃতি বড় লোক হইবার পথ হইতে 

খষি, ভিক্ষু হইয়। কন্মজ্ঞান দ্বারা কন্ম দর্শন করিবার, জার্িবার 

এবং সকলের মচাধ্য উপাধায় স্থানায় হইবার কম্মপথ ভিন্ন। 

এই ছুইটি ভিন্ন পথের উপমায় লোকে জন্ম লানের পথ 

শ্রেষ্ঠীরসদূশ। খবি, ভিক্ষুর পথ গুরু আচার্ধ্যের পথের সদৃশ । 
অথবা কাক, টিয়াপাখী, গু প্রভৃতি পক্ষীরা আকাশোঁপরি 

যাইতে আসিতে সমর্থ, কিন্তু তাহাদের মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান 
নাই। মনুষ্যের জ্ঞান আছে বটে, পাখা অভাবে উদ্ধে 

আকাশে যাইতে আসিতে পারে না। মহাব্রক্ষাদি ভূমিতে 
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যে কুশলকন্ম-জ্ভান তাহা সেই কাকাদি পক্ষীর সদৃশ । খষি 
ও ভিক্ষুর অভিজ্ঞান ও অর্ববজ্ঞতাজ্ঞান মনুষ্য জাতির জ্ঞানের 
সদৃশ। চন্দ্র সূধ্য তারকাদি আকাশ-ভূমিবাসী দেবদেবীগণ, 

কুশল কন্ম ছারা কাকাদি পক্ষীর সদৃশ এবং খষি ও ভিক্ষুর 
অভিজ্ঞান ও সর্ববজ্ঞতা জ্ঞান মনুষ্ত-জ্ঞুন সদৃশ। উপরি 
ছয় দেব লোকের দেবতাগণ, শক্র, তদুপরি ব্রহ্মারাও 

কুশল কণ্ম দ্বারা কাকাদি পক্ষীর সদৃশ। খষিও ভিক্ষুর 

অভিজ্ঞান, সর্ববভ্্ত! জ্ঞান, মনুষ্য জ্ঞান সদৃশ। সেইজন্য মহাব্রঙ্গা 
ভাবনা-জ্ঞান কুশল-কম্ম-খদ্ধি ভইতে, সু্ধ্যদেব, চন্দ্রদেব সদৃশ 
উদ্ধে আকাশ মহাভূমিতে কল্লাধিক কাঁল বাস করিতে পারে 
এইরূপ খদ্ধি আছে! কিন্তু অভিজ্ঞান ও সর্ববজ্ঞৃতা জ্ঞান 
নাই বলিয়া গম্ভীর ধন্মকে জানিতে পারে না। কেবল নিজ 
নিজ দৃষ্ট ও স্পর্শিত মাত্র জানিতে পারে । র্ 

এরূপ সকল ধর্মে পারদর্শী সর্ববজ্ঞ বুদ্ধ উদ্ধে আকাশ 
ভূর্মিতে অবতীর্ণ হয়েন না। কেবল মনুস্ত ভূমিতেই অবতীর্ণ 
হয়েন, এরপ শ্রদ্ধা । তাহা প্রকৃত মানুষের চক্ষুতে দেখিতে 

পাওয়া! যায় না। সত্ব-জন্মের নিয়ম, কুশলাকুশল কন্ম কিরূপে 

ফল প্রদান করিতেছে তাভার নিয়ম জানিতে পারা যায় না। 
যিনি অভিজ্ঞান ও সর্ধবজ্্তাজ্ঞানরূপ, পূর্ণ জ্ৰান প্রাপ্ত হইয়াছেন 
তিনি শ্রমণ ব্রাহ্মণের ম্যায় এই মনুষ্য জাতি হইতে সম্ভৃত হইয়াই 
একান্ত জ্ঞান দ্বার! জানিতে ও দেখিতে সমর্থ, এরূপ শ্রদ্ধা ৷ তাহা 

জানিয়া শ্রমণ-ব্রা্মণ-কথিত, দেশিত বিনয়, সূত্র, অভিধন্ম 



২-_দশ বস্তু বিষয়ক সম্যক্ দৃষ্টি নির্দেশ । ৪১ 

দেশনা ঠিক বলিয়া জানিবার শ্রদ্ধা। তং তত জ্ঞান জানে, 
চিনে, এরূপ জ্ঞান সংপ্রযুক্ত শ্রদ্ধাই “অথি লোকে সমণ 
ব্রান্মণা” “লোকে শ্রামণ ব্রা্গণগণ আছেন ইত্যাদি” বলিয়া 
বিশ্বাস সম্যক্দুষ্টি জ্ঞান নামে কথিত হয়। 

“সকল ধর্ম জানে এরূপ সর্বজ্ঞ বুদ্ধ নীচে মনুষ্য ভূমিতে 

উৎপন্ন হইতে পারেন না । অতি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ লোকে দুইজন উৎপন্ন 
হইতে পারেন না । কেবল একই বুদ্ধ ধন্ম সংস্তাপনের জন্তা পুনঃ 

পুনঃ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এইরূপ অবতার বাদ এবং ইনি 
স্থাবর বুদ্ধ। ইহার জরা নাই, ব্যাধি নাউ, মৃত্যু নাই এইরূপ মিথ্য। 
পরিকল্পনাকারীকে বুদ্ধ-শাসনে মিথ্যা কল্লনাকারী মিথ্যাবাদী বা 

অবতার-বাদী বলে। কারণ বুদ্ধ অবতার ইহা বুদ্ধ-শাসনে 

নাই। ইহা হিন্দু-শাস্ত্রের কগা। হিন্দ্ু-শান্দ্রে অবতার সম্বন্ধে 
এরূপ লিখিত আজে; সন্বগুণময় ব্যাপকদেব বিষু যুগে 

যুগে অবতার রূপে অবতীর্ণ হন (১)। হিন্দু-ধন্ম গুণ ধর্ম 
২ --াঁুা শশা ৯ কাজ 
০) বিষুঃ বজিলে, সন্ব গ্রণময় ব্যাপক দেব. শঙ্খ- চক্র-গদাধর, পীতাম্থর, পদ 

পলাশলোচন হরি, নারায়ণ । উনি কৃষ্টির পলনকরু। বলিয়া কথিত। উহার নাভিদেশ 

হইতে জগত্প্রতু ব্রন্মার জন্ম । মহধি কল্তপের রসে অদিত্ির গর্তে ইহার জন্স, ইনি 

তগোবলে দেবগণের মধ্যে সনব শ্রেষ্ঠত। লাভ করেন । কমলা ও বাণাপাণী ইহার ভাধ্যা, 

গরুড় ইছার বাহন এবং হুদশন চক্র ইহার আয়ুধ, সর্বলোকের হিন্চার্থেই ইনি যুগে 

যুগে অবতীর্ণ হইয়। থাকেন। উহার দশ 'অবতারের বিবষ বর্ণিত আছে,--(১) মৎস্য, 

(২) কমন, (৩) বরাত, (৪) নুসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, 

(৮) কৃষ্ণ-বলরাম, (৯) বুদ্ধ, (১) কক্ধি; এতন্সধ্যে নয় অব্তাঁর হইয়া! গিয়ান্ছে : 

কক্ছি অবশিষ্ট আছে )...উত্যাদি। 

সপাি সাদিক 

( সরল বাঙ্গাল! অভিধান । শ্রীকবলচন্দ মিত্র )। 
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বা লৌকিক ত্রিবর্ত নিস্থত। বর্ত-নিস্থত ধর্ম ও বিবর্ত ধর্ম 
বলিয়া ধন্ম সাধারণতঃ ছুই প্রকার । তাহাদের মধ্যে কাম, রূপ, 
অরূপ এই ভ্রিলোক ঝ৷ ত্রিসংসার বর্ত আশ্রিত ধর্মকে বর্ত-নিস্থত 

ধ্ম বলে। তাহা হইতে বিবেক, বিরাগ, নিরোধ এবং 

উৎসর্গ পরিণামদর্শী অর্থাৎ আত্মবাদ মূলক ক্লেশ সমুহ উৎস 
বা পরিত্যাগ পূর্বক চরম শির্পবাণ ধম্মকে অবলম্বন করা 
বিবর্ত-ধন্ম। [আনাপান দীপনা নাতিতে সপ্তবোধ্যজ ধর্ম 

দ্রষ্টব্য )। কিন্তু নিঃসত্্ব নিজ্জীব চারি মার্গ স্থান, 
চারি ফল স্থান এবং নির্বাণ এই নব লোকোস্তর ধন্ম-চক্র 

প্রবর্তক ভগবান জম্যক্সন্দ্ধ কিরপে সেই সত্বগুণময় 
বাপক দেব বিষ্ণুর নবম অবতার পরিকল্পিত হইয়া হিন্দুর 

গুণময় ধন্মের বা লৌকিক বর্ত-নিস্থত ধন্মের অন্তরভিত 
হইলেন ? বাস্তবিক ইহা আশ্চধ্যের বিষয় নহে কি? হিন্দুরা 

বুদ্ধকে নবম অবতার বলিয়া স্বীকার করেন এবং নাস্তিক 

বঙগিয়াঁ নিন্দাও করিয়া! গাকেন। বাস্তবিক বুদ্ধ অবতার, 
বাক্যটি বিনয়, সুর, অভিধম্ম এই ত্রিপিটক পালিগ্রন্থে নাই। 
ইহ! কাল্পনিক প্রহসন মাত্র। কারণ তথাগত নিখিল জন্মকেই নিন্দা 

কবিয়া গিয়াছেন। মিলিন্দ্র প্রাশ্থে ইহা লিখিত আছে, 

“সেয়্যাখাপি ভিকৃখবে অপ্পমত্ত কো? পি গুথো ভুগন্ধো 
হোঁতি, এবমেব খো অহং ভিক্খবে অপপমত্তকমৃপি 

ভবং ন বপ্নেমি, অন্তমসো অচ্ছরা-সও ঘাতমত্তম্পী”তি ॥ 
অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! যেমন অল্প পরিমাণ মলও ছূর্ন্ধ 
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হয়, তেমন অল্প পরিমাণ জন্মকেও আমি প্রশংসা করি না। 

এমন কি আঁগুলের তুঁড়ি প্রমাণ সময় ও অব-স্থুখ ইচ্ছা 
করিতেছি না। তাহা হইলে বুদ্ধ অবতার এই বাক্যটি 
নিতান্ত অসার, নিঃসার তৃষের ন্যায় । 

একবার অনুপাগ্দশেষ নির্্বাণ-ধাতু বা মহা! পরিনিব্বাণ 

প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবার কোন কারণ থাকে ন!। 

ভগবান বুদ্ধ নিরবশেস্ব নির্ববাণ লাভে পরিনির্ববাপিত হইয়াছেন। 

যেমন অতি মহান অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তেমন ভগবান 

ও দশসহত্র লোকধাতুর উপ্রর বুদ্ধারম্মি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া 

ছিলেন। যেমন, সেই অতি মহান্ অগ্রিরাশি প্রন্তলিত হইয়! 

নির্বাণ হয়: যায়, ভগবানও সেইরূপ দশসহজ লোক ধাতুর 

উপরে বুদ্ধরশ্মিতে প্রজুলিত হইয়া নিরবশেষ নির্বাণ দ্বারা 

পরিনির্ববাণ লাভ করিয়াছেন। *যেমন নির্নধাপিত অগ্নি তণ কাষ্ঠ 

রূপ ইন্ধন গ্রহণ করে না, লোকহিতকাঁরী মহাকারুশিএভুগ- 

বানেরও সেইরূপ জন্মাদি সমস্ত পরিগ্রহ নষ্ট হইয়াছে । অতএব 

বুদ্ধ অবতার এরূপ বাদ, এরূপ দুষ্টি, মিথ্যা পরিকল্লনানুলক 

মিথ্যাদৃষ্টি । তাহা সম্পূর্ণ পরিহার পু্র্বক বুদ্ধ অবতার নহেন 
বলিয়া অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই সম্যক্ দৃষ্টি। বুদ্ধ দেব 

নভেন, ব্র্ধা নহেন, দেবরাজ নহেন, ব্রঙ্গরাজ নহেন, স্তাবর ঈশ্বর 

নহেন, অথব' ঈশ্বরের অংশ নহেন। এবং ইভা তাহার কুলদত্ত বা 

পিতৃদত্ত নামও নহে। ইনি কপিলবাস্তর রাজ। শুদ্ধোদনের গুরসে 

তৎপত্বী মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাহার নাম ছিল 
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দিদ্ধার্থ। ইনি বোধি-সন্ব কালে পুর্ণ যৌবনে উনত্রিংশ বৎসর বয়সে 
রাজ্য, ধন, পুন্র-কলত্রাদ্দি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়। গয়! ধামের 

নিকটবর্তী মহাবোধি বৃক্ষ মূলে (সমীপে) পন্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া 
প্রধান-চর্য্যা, সমাধি ও বিদর্শন জ্ঞীন খদ্ধি প্রভাবে সসৈন্ত মারকে 

পরাজিত করিয়! সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত, হয়েন। তিনি অহ, সম্যক্ 
সন্থুদ্ধ, বিদ্াচরণ সম্পন্ন, স্ুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, পুরুষদম্য- 

সারথী ও দ্রেব মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান । এই রূপ দর্শনই 
আর্য আচার মুলক সম্যক দৃঙি। তদ্বিপরীত মিথ্যাদু্টি। 

সেইজন্ত অনুরুদ্ধ স্থবির অভিধম্মার্থ স“গ্রকের আরম্তে “সম্মা সন্দ্ধ 
মতুলং' (১) অর্থাৎ অতুল সম্যক্ সন্ুদ্ধ বলিয়াছেন । সেই অতুল 

সম্যক সম্ুদ্ধকে, দেবাদির সহিত তুলনা করা শান্দন বিরুদ্ধ নীতির 
সহিত এই বিপরাত নীতি সর্দবতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া, ইনি 

অহৃত্......দেবতা মনুষ্যগণের শ্মস্তা, বুদ্ধ ভগবান্। এইবূপ 
দরশ্নইল্জম্যক্ দৃষ্টি । ক (২) 

২__দশবস্তক সম্যক দৃষ্টি দেশনা নির্দেশ সমাপ্ত । 

(09 'ভুলয়িহবের। গঞ্ঞেন সহ পমি হব্বোতি তুলো ; নতুলো, অতুলো]। নখি- 
তুলো সদিসে! এগস্সীতি ৰা অতুলো ; ভগব!। নহি অধি ভগবতে। অন্ন! সদিসে। 

কোচি লোকন্সিন্তি। যথাহ £-- 

'ন'মে আচারিয়ো অথি। সিসো'মে ন বিজ্জতি । 

সদেবকন্মিং লোকম্মিং ; নখিমে পটিপুগ্গলোতি ।' 

( পরমার্থ দীপনী টাকা ।) 
* (২) এইকপ উপদেশ এখানে অতি সংক্ষিপ্ত, অধিক জানিতে হইলে সম্যক দৃষ্টি 

নির্দেশ নীমক পালি গ্রন্থে এবং ব্রহ্ম! ভীষায় “সম্যক্ দৃষ্টি দীপনী” নামক গ্রন্থ জষ্টবা। 
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৩-চিতুস্চ্চ্ স্মম্মাদিউ 18 উদ্দেস্ন। 

ছুকখে ঞ্াণং ছুক্খ-সমুদয়ে ঞাণং, ছুকৃখ 

নিরোধে ঞাঁণৎ ছুকৃখ-নিরোধ-গামিনী পটিপদায় ঞাণং |” 

 শু-চ্াল্লি সত্য সমন্চ দুষ্তি উদ্দেম্প। 

(১) ছুঃখজ্ঞান (২) ছুঃখ-সমুদয়জ্ঞান,। (৩) দুঃখ- 

নিরোধজ্জান, (৪) ছুঃখ-নিরোধ-গামিনা প্রতিপদ! বা উপায়- 

জ্ঞান, এই চারি সত্য সম্যক রূপে জানিবার জ্ঞানকে চারি সত্য 

সম্যক্দৃষ্টি জ্ঞান বলে । 

(১)--ছুঃখ সত্য সম্যন্ত দুর্টিতন্তান্ন নির্দদেস্প। 

মনুষ্য-চক্ষু, দেব-চক্ষু, ব্রহ্গ-চক্ষু এই তিন প্রকার চক্ষুর 

মধ্যে, চক্ষু আমার এই আমমিন্ব হেতুই তাহাতে দুঃখ উৎপন্ন 
হয়।* মনুষ্য-চক্ষু মনুষ্যকে, দেব-চক্ষু দেবতাকে ও ব্রহ্ম-চক্ষু 

ব্রহ্মাকে হিংসা করিয়! থাকে। এইরূপ হিংসা থাকাতেই, চু 

ছুঃখ-সত্য মধ্যে পরিগণিত হয় । এবং চক্ষুতে ভীতি উৎপাদন 

করে বলিয়াই চক্ষু একান্ত দ্ঃখ-সতা । সেইরূপ মনুষ্য-কর্ণে, 

দেব-কর্পে, ব্রহ্ম-কর্ণে ও “আত” তৃথগ আছে বলিয়াই একপ 

হিংসা! উৎপন্ন হইয়। থাকে । সেই হেতু এই গুলিও ভাতির 
যোগ্য । এই স্থানে এই অর্থই একান্ত ছুঃখ-সত্য। চক্ষু, 

কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় 'ও মন এই ছয় প্রকার আয়তন 

সকলে চক্ষুর সদৃশ হিংসা আছে বলিয়া এই সত্বুলোকে হিংসা 

বিষ্ভমান রহিয়াছে । যথা, 
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সংস্কারদণ্ড হিংসা, বিপরিণামদণ্ড হিংসা, দুঃখ দুঃখদগ্ড 

হিংসা । আবার সংল্গারদণ্ড হিংসা, সন্তাপৰণ্ড হিংসা, বিপরিণাম- 

দণ্ড হিংসা, জাতিদণ্ড হিংসা, জরাদণ্ড হিংসা, মরণদগু হিংসা, 

রাগাগ্ি হিংসা, দ্বেষাগ্রি হিংসা, মোহাগ্সি ভিংসা, মিথাদৃষ্্যাগ্সি- 
হিংসা এই সকল ক্রেশাগ্রি বৃদ্ধির হিংসা । 

প্রাণীহত্যা প্রভৃতি অনেক দুশ্চারিত কর্ম করিনার হিংসা ও 

জাত্যাগ্নি, জরাগ্নি, মরনাগ্রি, শোকাগ্রি, পরিদেবাগ্ি, ছুঃখাগ্ি, 

দৌন্মনস্তাগ্লি, উপায়াসাগ্নি প্রভৃতি অগ্নি সকল বাড়াইবার 

হিংসা! চক্ষু-সংজ।ত-ছুঃখ বা চক্ষু হইতে উৎপন্ন দুঃখ । 

ংস্কীরদণ্ড হিংসা বলিবার 'কারণ এই ষে, পুর্ববজন্দে 

কুশল কন্ম প্রভাবে, ইহজন্মে মনুষ্য-চক্ষু, দ্েব- চন্মু ও ব্রক্গ- 

চক্ষু পাইতে পারে। পুর্ব পূর্বব জন্মে কুশল কন্ম না করিলে 

নৈরযিক-চক্ষ, তিধ্যক্-চক্ষু ও অস্ুুরকায়-চক্ষু লাভ ফরিতে 

হয়। (সেই কারণ স্গতি- চক্ষু পাইতে হইলে, কুশল সংস্কার 

নৈরাঁয়ক প্রভৃতি দুঃখদণ্ডে দণ্ডিত সত্বদিগকে হিংসা করে। 

কল নস হিংসা বলিবার কারণ এই যে, দান, শীল 

উপোোসথ ইত্যাদি কুশল-কর্মম করিবার সত্তবের ইচ্ছ। নাই । কিন্তু 

নৈরয়িক-চক্ষু, প্রেত-চক্ষু, তিথ্যক্ণচক্ষু ও অস্থরকায়-চক্ষু, 

ভয়হেতু, কুশল-কম্ম করিতে বাধ্য বলিয়া ইহা পুণ্যাভি- 

স্কীর বা কুশল-সংস্কীর দণ্ড হিংসাঁ। উপমাস্থলে বলা 

যাইতে পারে যে, কোন লোক আহারের ভয় নিবারণ হেতু 

অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপনাদি 
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করিয়া থাকে । এরূপ কৃষিকম্ম করা ঢঃখজনক, এইটি আহারের 

কন্ম। চক্ষুর কন্ম হইলে, কোন গোলাপ ফুল চক্ষুতে ভাল 

লাগে বলিয়া, সেই গোলাপ বুক্ষ রোপণ, তাহার গোড়ায় গোময় 

প্রক্ষেপণ, যথাসময়ে জল সিঞ্চন, এবং উহা নষ্ট না হইবার 

জন্য ঘেরা দেওয়া প্রভৃতি নানা চেষ্টা করাও দুঃখ । নাঁসিকায় 

গোলাপের গন্ধ ভাল লাগে বলিয়৷ এরূপ ছুঃখ। চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহবা, কাঁয় ও মন এই ছয় প্রকার আয়তন সকলে 

এতাদৃশ দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
অতীত কুশল সংস্কার দ্বারা বর্তমান চক্ষু ইত্যার্দি এই 

ছয় প্রকার আয়তন লাভ হইয়াছে । এখন তাভা রক্ষা না 
করিলে এ চক্ষু অন্ধাস্ুত হইবে। কর্ণ, নাসিক ইত্যাদিতেও 

এই নিয়ম জ্ঞাতব্য । ইহাই বর্তমান সংস্কার দণ্ড। অনন্ত 

₹সঁর হইতে কুশল সংস্কার বিনা স্ুগতি-চক্ষু লাভের অন্য 

কোন হেতু বিভ্ভমান নাউ! ইহাই সংস্কার দুঃখ । 

বিপরিনাম ছুঃখ বলিলে, ভিন্ন হইবার হেতু ঘটিলেই 

ভিন্ন হয়, ইহা লৌকিক বিধান। প্রতিসঙ্গিকাল- জন্মগ্রহণ 
করার--পর হইতেই মুহূর্ত মাত্র নিবৃত্তি নাই। সেইরূপ ভিন্ন 

হইবার বস্তু সকলকে অভিন্ন বলিরা মনে করা লোকের প্রকুতি- 

গত ধন্ম। কিন্তু বখন ভেদ হয়, তখনই দুঃখ উৎপাদিত হয়| 

সত্বেরো মরণ কালে অতিশয় ভীত হয়, ইহ] বিপরিণাম 

দুঃখ । ব্রহ্ধলোকে ব্রঙ্গেরা যেমন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া 

চারি অপায়ে প্রতিসন্ি বা জন্মগ্রহণ করে। সেইরূপ স্তগতি 



৪৮ মার্গাঙ্গ দীপনী । 

চক্ষু, স্ত্গতিস্থিত সত্বে বিপরিনাম ছুঃখ দণ্ডের দ্বারা হিংস৷ 
করে। 

ছুঃখদগড বলিলে, কায়িক ও মানসিক ছুঃখকে বুঝায়। 

নৈরয়িক-চক্ষু, প্রেত-চক্ষু, অসুরকায়-চক্ষু হইবার কালে, 
তাহাদের হিংসারূপ ছুঃখদগু ছুর্গতি ভূমিতে স্থিত থাকে। ইহা 
সকলের জান! আছে যে দুর্না হইবার অবলম্বনে স্পৃষ্ট হইলে 
দৌর্্দনস্ত আসে । অর্থাৎ ছুর্গতিভূমিতে জন্ম দুঃখ, এব" জন্মের 
পর ছুঃখরূপ অবলম্বনে-স্পৃষ্ট হইলে কায়িক ছুঃখ ভ্য়। যেমন, 
চক্ষুতে কোন পীড়া হইলে ড্রঃখ হয়, এবং তাহ! নিবারণের 
চেষ্টা কায়িক ছুংখ। মানসিক দুঃখ উত্পাদিত ভইবার 
সময় চক্ষুজ-দুঃখই দ্রঃখদগুদ্বারা ভিংসা উৎপাদন করে । এই 
চক্ষু-জাত, ছুঃখদগুদ্বারা হিংসা করাকে ছুঃখদণগ্ড ভিংস! বলে। 

এইরূপে চক্ষুতে তিনপ্রকার দণ্ড প্রদর্শিত হইল, অবশিষ্ট 
স্কার এরং পিপরিণামাদি তিনপ্রকা্ দণ্ডেও এই নিয়ম বলিয়া 

জ্ঞাতব্য । 

সন্তাপদণ্ড বলিলে, চক্ষুদ্বারা উৎপন্ন ক্রেশকেই বুঝায়। 
এই সন্তাপদণ্ড পর পর রাগাগ্রি, দ্বেষাগ্ি ও মোহাগ্নি বৃদ্ধির 
কারণ। সেইরূপ চক্ষুদণ্ড সত্বে “অস্ত সংসারে হিংসা 
করিয়া আসিতেছে । এবং চক্ষুকর্ণাদিদ্বার। ক্ষুদ্র বা বৃহ 
জন্মে জন্মে হিংসা করিতে করিতে অনন্ত সংসার 

চলিয়া যাইতেছে । ইহাই ভায়িতব্য, বা ভীতিরযোগ্য 
দুঃখ সত্যের অর্থ। 
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চক্ষু আছে বলিয়াই রূপদর্শন হয়, তাহাতে আমি রূপ 

দেখিতেছি বলিয়া আত্ম-তৃষণা জন্মে। তাহার দ্বারা জাতিছ্ুঃখ 

জরাদুঃখ, ব্যাধিভুঃখ, ও মরণ-ছুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। 

এই নিয়মে চক্ষু হইতে দগুপ্রাপ্তির বা দুঃখের অস্ত নাই। 

কর্ণ নাসিকাদি অবশিষ্ট পঞ্চদারও সেইরূপ দুঃখ দণ্ড পাইবার 

এক একটি বিভিন্ন অঙ্গ । সেই অঙ্গনমূহ হইতে ও চক্ষুদণ্ডের 
হ্যায় দগুপ্রাপ্তির অন্ত নাই। এইরূপ চক্ষু প্রভৃতি ভ্রিভৌমিক 
ধশ্মসমূহে চক্ষু উত্যাদি প্রত্যেকধর্মে ব্ ছুঃখদণ্ড, বহুছুঃখ 
লক্ষণ সকল স্রন্দরভাবে প্রাতাক্ষ করিবার জ্ঞানকে ছুঃখসত্য- 

দর্শন সমাক্-দৃ্টিভ্ঞান বলে! 
, ছুঃখসত্য সম্যকৃদৃষ্টি নির্দেশ সমাপ্ত । 

(২) স্স্লুদ্ল্স সত্য সম্যব্দুষ্টি লিদেদস্ণ। 

সন্তাদিগের জন্মান্তর গ্রহণের সময় আমার চক্ষু আমার 

আত্মা, বলিয়! চক্ষুতে আমি কষ্টীনা করা হেতু, আমার, আমি, 
আমার মন্সা, এইরূপে অনেক কল্প অনন্তজন্ম চলিয়। 

আসিতেছে । চক্ষুদণ্ডে জন্ম বাড়াইলে অনেক চক্ষুদণ্ড জন্ম 
লাভ করে। এইরূপে বহুজন্ম চক্ষুদগুদ্বারা উত্পাদিত হইয়! 

থাকে । সেই সকল জন্মে চন্মুরতে আত্মভ্রম ও আত্মদৃষ্টিদ্বারা 

আত্মতৃষগ্ই জন্ম হইবার একমাত্র হেতু, ইহা একান্ত স্ত্য। 

কর্ণ, নাসিক, জিহব!) কায ও মন প্রভৃতিতেও এই নিয়ম বলিষ। 
জানিবে। এইজন্য জন্মাদি দুঃখ বাড়াইবার হেতু তৃষা একান্ত 
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সত্য । তাহা সম্যক্দর্শন করিবার জ্ঞানকে সমুদয় সত্য সম্যক্- 

ৃষ্টি-জ্ঞান বলে। 

দুঃখ সমুদয় সত্য নির্দেশ সমাপ্ত । 

(৩) দুঃখ শিল্পোন্িসিত্যি হাজতে নি্দেস্প । 

যে যে জন্মে সন্বদিগের চক্ষজতল্ত সমুদয় নিরোধ 

হয়; সেই সেই জন্মে পরে চহ্গু উত্পন্ন হইবার কারণ থাকে 

না। কারণ নিরোধ হলে, চক্গুদ৭্ € শিরুদ্ধ হয়। কর্ণ, 

নাসিক, জিভলা, কায 'ও মন সন্ন্ধেও এই নিম ধরিয়া লইতে 

হইবে । এইরূপ ভগনকেউ দুঃখ নিকোধ সত্য সম্যকৃদৃষ্টি- 

জন্তান বলে । ৃ 

ছুঃখ নিরোধসত্য নির্দেশ সমাপ্ত । 

রঃ 
ঢা ৪) সবার্প সত্য সম্যক্কােক্টি ন্দিচের্দল্প | 

তত সত্বের, হগুততকালীন সুন্দর নির্ববাণমার্গ লাভের 

জন্য চেষ্টা করিতে করিতে, চক্ষুর স্বভাব ৪ চক্ষজাত দগুসকল 

অতি স্থন্দরনূপে জ্ঞানবৃষ্টিতে গুকাশিত ভয়। তখন তাহাতে 
আর দগু-লাভের ভৃষ্জ1 থাকে না বলিয়া চক্ষুদণ্ডের নিরোধ হয় । 

কর্ণ, নাসিক, জিহবা, কায় ও মন ঢগ্াদিতে ও সেই রীতি 

মানিয়া লওয়া উচিত। এইরূপে দুঃখ নিরোধ করিবার জ্ঞান 

দর্শন, ও দুঃখ নিরোধের খজু পথ জানিবার জ্ঞান, এবং ছুঃখ 
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নিরোধ গমনের প্রতিপদ সত্যদর্শন-জ্ঞানকে মার্গ-সতাদর্শন-জ্ভান 

বলে। 

মার্গসত্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশ সমাণ্ড। 

অধ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে চারিসত্য-সম্যক্দৃ্টিই প্রধান | 
(১) কর্ধের স্বকাঁয়র-দিয়য়ক-সম্যক্ (২) দণ্বস্ত-বিষধক-নম্বদৃষ্ট 

! ৬) চারি সহা-বিষয়ক-সম্যক দৃষ্টি । এই তিন প্রকার সম্াক দৃষ্টি নিকেশ নম 

স-_"্লক্যন্কু ফাক শ্িনিঙ্দেশ্শ | 

(১) নেকুখন্ম সঙ্কগপ, (২১ অব্যাপাদ নঙ্কপপ, 

(৬) অবহিংসা সঙ্কপঞ্ 
ঠ 

(১), “নেকৃখন্থা সঙ্কপ পালনেক্রমা জঙ্গল্ট : লোভের 
নিষধী ভূত রূপ, শব্দ, গন্ধ, বস ৩ স্পর্শ এই পঞ্চ 

কানগ্ত ও রূপারপ ভাবের ভাত যে তৃর্গ সমুদয় আছে, 

তাহাতে আনাসক্ত হওয়াকে নৈগ্ধনয-সঙ্কক্পা বল। হয়। সঞ্ঞ 

(২) এঅব্যাপাদ বঙ্কপঞঠ অধ্যাপাদনন্থঙ্স বব 
জীবের প্রতি বধ চিন্ত-ভীন ভইয়া সকল জার লু ভৌক, 

ভিংসাবিভীন হৌক, লুখিশন্তা হইর। কাল ভরণ করুক, 
এইরূপ মৈত্রীভাবকে অব্যাপাদ স“কল্প বলা ভয় । 

(৩) ঘিবিহিংস! সন্কপ,প? পঅবিহিংস। অংকল্স,উিদ্ধ 
অধঃ ইতস্তত দুঃখ পীড়িত সসস্ত প্রাণীর ভি চিৎ্সা, 

শত্রতাশুন্য মানসে তুঃছখ প্রগাড়িত প্রাণী সকল দ্রুখ হইছে 

মুক্ত হৌক, এরূপ করুণা ভাবকে হাবিহিংস! সঙ্কল্প বলে। 



৫২ মার্গাজ দীপনী। 

অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত কারারুদ্ধ লোক, শক্র পরিবেষ্টিত 
লোক, দাবাগ্সি পরিবৃত লোক, জালাবদ্ধ মত্ম্, ও পিগ্জরাবদ্ধ 
পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীরা যেমন সেই সেই অবরুদ্ধ-সন্কীর্ণ স্থান 
হইতে মুক্তির জন্ত কোন উপায় না দেখিয়া, সেই সেই 

স্থানে অতি সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়া খাইতে শুইতে ইচ্ছা করে 

না, সেই দীপ চারি প্রকার সম্যক ব্যায়াম মার্গা্গে বর্ণিত 

আপন আপন সংস্থিতিতে স্থিত অতীতের উৎপন্ন অকুশল 
অনন্ত, এবং ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবার অকুশল অনন্ত ও 

কারাগার তুল্য অতি সঙ্ধীর্ণ স্থান। সেই অকুশল হইতে 
মুক্ত হইবার উপায় বা মার্গকে অন্বেষণ করাই নৈজ্রম্য 
সক্কল্প মার্গ। ৃ 

মৈত্রী ধ্যানের যোগ্য সঙ্কন্নকে অব্যাপাদ সঙ্কল্প, করুণা 
ধ্যানের যোগ্য সম্কল্পকে অবিহিংস। সঙ্কল্প, এবং 'অবশিষ 
ধান্স্ঘার্গ যোগ্য ন্কল্পকে, নৈজ্ম্য সঙ্কল্প নামে অভিহিত 

বরা হয়। ইহ! এরূপ স্পষ্ট ভাবে জান। উচিত। 

ভ্রিবিধ সম্যক্-সঙ্কল্প-দেশন। নির্দেশ সমীপ্ত। 

সম্যক বান্্য নিদে্দম্প। 

(১) মুসাবাদ-বিরতি, (২) পিস্তুনাবাচা-বিরতি, 
(৩) ফরুসাবাচা-বিরতি, (8) সম্ষপপলাপ-বিরতি |” 

(১) ্ুসাবাদ-বিরতি' মিথ্যাবাক্য-বিরতি ; মিথ্যা- 
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কথা না বল! ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রকাশ না করার নামই 

মুষা-বাদ-বিরতি। 

(২) 'পিশ্থনবাঁচা-বিরতি” _পিশুনবাক্য-বিরতি, ছুই 
জন বন্ধুর মধ্যে পরস্পর ভেদ মূলক কথা না বলা । 

(৩) ফরুসবাচ-বিরতি-কর্কশ বাক্য-বিরতি,__-মপর 
জাতকে ভেদ করিয়া কথা না বলা । ভ্ভাতি, কুল, সংস্থিতি 

অর্থাৎ কাণা ও বোবারু ( কালা ) বংশ প্রভৃতি তুচ্ছ কথা ও হীন 

কম্মাদি বলিয়া কণ্ম নিন্দা ; এরূপ কর্কশ কথা না বলা। 

(৪) দিক্ষপ্ললাপ-বিরতি'__সন্প্রলাপ-বিরতি। চিন্তা 
পূর্ববক লিখিত রামজাতক, ভারতজাতক, “ঈণং' জাতক, দণ্তরিক- 

জাতক, এরূপ জাতক এবং উপন্যাস, নাটক ও প্রহ্সনাদি 

গল্প কথা দ্বারা সম্যক জ্ঞান লাল হয় না। সেই রূপ 

আজ্ঞান্নতা বিষয়ক কথ| ন| ,বলা। রাম ও ভারতজাতক 

দীর্ঘ গল্প বটে কিন্তু উহা বিনয় বিষয়ক নহে । আক্থিুযিত: 

ভাস্য রসাদি ভাব প্রকাশক কথাতে পুর্ণ। ইহাতে কেবল 

দীর্ঘায়ু, ধন, সম্পদ ও পরলোকে স্বর্গ-সম্পন্তি প্রাপ্ত হইবার 
কথা আছে। এই সকল কেবল এইরূপ অর্থ সংযুক্ত কথা। 

বিনয় অনুরূপ কথা বলিলে, মনুষ্য স্বভাবতঃ মাতা 

পিতার বন্দন, মানন, পুজন ও পাদ ধৌত করণ প্রভৃতি 
দ্বার সেবা শুশ্রীধা করা এবং যথ! কালে বসন, ভূষণ ইত্যাদি 
প্রদান ও মিষ্ট বাক্য দ্বারা শীলাদি রক্ষা করাইয়া, তাহাদের 
উপকার সাধন, স্ত্রী পুত্রেরও ধন্মতঃ উপকার করা, এবং নিজেও 
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স্থশীল হওয়া । সেইরূপ অর্থ ধণ্্ন বিনয়ানুবপ কথ! সেই 

সমস্ত জাতকে নাই। অর্থ, ধর্ম, বিনয় লাভের জন্য উল্লিখিত 

তিধ্যক্ কথ! না বলিয়া পরিমিত শীল, সমাধিও বিদর্শন ভাবন! 

প্রভৃতি অর্থ, ধর্ম, বিনয় বিষয়ক কথা বল! উচিত। 

চারি প্রকার সম্যক বাক্য দেশন! নির্দেশ সমাপ্ত। 

ম্যক কম্ান্ত নিদে্গস্ণ। 

(১) পাণাঁতিপাত-বিরতি, (২) অদিন্নাদান-বিরতি 

(৩) কামেস্মিচ্ছাচার-বিরতি | , 

(১) পাণাতিপাত-বিরতি”- প্রাণী-হত্যা-বিরতি, গর্ভ 
পাত, কৃমি-পাত, ছারপোকা, উকুন প্রভৃতি যে কোন 

তির্্যক্ প্রাণীর ও মনুষ্তের প্রাণ হরণ করিবার ইচ্ছা ক্ররিয়। 

তাহাতে কায় প্রয়োগ অথবা শাক্য প্রয়োগ করাকেই প্রাণী- 

বলা হয়। তাহা না করা । 

(২) “অদিন্নাদান-বিরতি'__অনত্তাদান-বিরতি, পরা- 
ধিকারভুক্ত সজীব, নিজ্জীব বস্ত্র, এমন কি সামান্য জ্বালানি- 
কাণ্ঠ পর্যন্ত বস্ত-স্বামীর অজ্ঞাত সারে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা 
করিয়া তদ্বিযয়ে কায় ও বাক্য প্রয়োগ করাকে অদত্ত-গ্রহণ 

বা চুরি বলা হয়। তাহা না করা। 
(৩) কামেহ্মিচ্ছাচার-বিরতি” মিথ্যা কামাচার- 

বিরতি ; অর্থা__মাত! রক্ষিতা ইত্যাদি বিংশতি প্রকার স্ত্রী 
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অগমনীয়। এ সমস্ত স্ত্রীতে গমন বা সস্তোগ করাকে মিথ্যা- 
কামাচার বল! হয়। তাহা না করা। গুড়, ওদন, পিক, 
মূলি ইত্যাদি সম্তার সংযুক্ত বস্তু হইতে উৎপন্ন পঞ্চবিধ সুরা, 
পুষ্প, ফল, মধু, গুড় ইত্যাদি সম্ভার সংযুক্ত আসৰ এই 
পাঁচ প্রকার মদ, ৪তাহ৷ ছাড়া যে ভ্রব্য পান বা সেবন 

দ্বারা মত্ততা জন্মে তাহাও মদ্য এবং কামসমূহে মিথ্যাচারের 

অঙ্গ। কারণ পরদার গ্রমনে যেরূপ সহবাস-জাত স্পর্শ- 

অবলম্বন হয়, সরা বা মগ্াদি সেবনেও সেরূপ হইয়া থাকে । 

লক্ষণ রসাদি প্রত্যেকটির সমান। তাহ! না করা। এই সকল 

ভিন্ন তাশ, পাশা, দাবা ইত্যাদি ক্রীড়াও মিথ্যা কামাচারের অঙ্গ 

বিশেষের, মধ্যে গণ্য । এই সকল বর্জন মিথ্য। কামাচার- 

বিরতি নামে কথিত হয়। 

তিন প্রকার সম্যক কর্মাক্য দেশন! নির্দেশ সমাপ্ত । 

৪-_সম্যবক্্ আজীব ন্নিদ্দেস্। 

(১) “ছুচ্চরিত-মিচ্ছাজীব-বিরতি, (২) অনেসন 

মিচ্ছাজীব-বিরতি, (৩) কুহনাদি-মিচ্ছাজীব-বিরতি, 

(৪) তিরচ্ছান-বিজ্জী-মিচ্ছীজীব-বিরতি। 

(১) ছুচ্চরিত-মিচ্ছাজীব-বিরতি/-_ছুশ্চারিত মিথ্যা- 
জীব বিরতি, অর্থাৎ যথা! কথিত প্রাণী হত্যার্দি তিন প্রকার 

কাঁয়ছুশ্চারিত, ও মিথ্যা বাক্যাদি চারি প্রকার বাক্য দুশ্চারিত 
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কর্ম; ঞই সাত প্রকার দুশ্চারিত কর্মের মধ্যে যে কোন 
একটি কর্ম দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করাকে হুশ্চারিত-মিথ্যা্জীব কণ্ম বলা হয়। তাহা ছাড়া 
আদ্র, প্রাণী, মাংস, বিষ, ও মগ্ক এই পাঁচটী নিষিদ্ধ বাণিজ্য- 
কম্মও দুশ্চারিত মিথ্যা-জীব কর্ম বলিয়ট পরিগণিত হয়। 

স্বতরাং উপরোক্ত নিয়মে অসদুপায়ে জীবিকার্জন না করা । 

[ ইহা! গৃহী-বিনয় বলিয়া জ্ঞাতব্য |] 

(২) “অনেসনা-মিচ্ছাজীব-বিরতি”--অযোগ্য-আন্বেষণ 
মিথ্যা-জীব-বিরতি। খধি ও ভিক্ষুগণের জীবিকা নির্বাহের 
জন্য বু দান প্রাপ্তির আশার বৃক্ষ, ফল, মুল প্রভৃতি 

একুশ প্রকার কুল-দুষক অযোগ্য বস্ত সমুহের ষ্কে কোন 

একটি বস্তু গ্ৃহিদিগকে দান করিয়া জীবিকা নির্ব্ধাহ 

করাকে অযোগ্য-অস্েষণ-মিথ্যাজীর-কর্ম বলা হয়। তাহ 
না করু/৮০৮ 

(৩) “কুহণাদি-মিচ্ছাজীব-বিরতি--কুহক-মিথ্যাজীব- 
বিরতি; কুহণ, লপন, নিমিভ, নিপ পেসন, লাঁভেন লাঁভ- 

নিজিগিংসন1।” এই পাঁচটি মিথ্যাজীবের বস্তু । তন্মধ্যে,_ 

(ক) কুহণ”--কুহক। তাহা কি ?--শীল বিরহিত 

ভিক্ষু অত্যন্ত শীলবান বলির! প্রদর্শন করা, ও আচার্য্য 
হইবে মনে করিয়া নিজের নিকট অবিষ্ঠমান গুণ সকল বিদ্যমান 

আছে বলিয়া প্রকাশ করাকেই কুহণ কম্ম বলে। 
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(খ) লপন'--আলাপন, কথন। তাহা কি?-_ প্রত্যয় 
লাভ-হেতু তদনুরূপ লাভৌপযোগী কথ! বলিবার ইচ্ছায় অলজ্জী 
হইয়। কিছু চাওয়াকে লপন কর্ম বলে। 

(গ) নিমিত্ত নিমিত্ত। তাহা কি ?__স্বকীয় ইচ্ছানু- 

রূপ প্রত্যয় লাভ হেতু কোন নিমিত্ত প্রদর্শন করাকে নিমিত্ত 
কশ্ম বলে। 

(ঘ) “িপপেসন__নিশ্পেষণ | তাহা কি ?-- বংশ- 

পেশিদ্বারা অঞ্জন গ্রহণের ন্যায় পরের গুণকে মুছিয়! ফেলিয়া, 

নিজের 'ণ বর্ণনা করা ও পঁরকীয় লাভের (হানি) ন্যস্ত করিয়! 

নিজে লাভবান হওয়ার উপায় করা; এইরূপ কণ্মকে নিষ্পেষণ 

কণ্ষ্প বলে। 

(উ) লাভেন লাভনুজিগিংসনা”লাতের দ্বারা লাভ 
জিগীষণ ব| অন্বেষণ কর! । তাহা কিরূপ 1 চারি স্ঞ্রঞ্জ্দান 

প্রাপ্ত হইয়া পরে অন্যের নিকট হইতে এক টাকা প্রতিদান 

পাইবার ইচ্ছায়, সেই চারি আনা তাহাকে দান করাই 

লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ। উপরোক্ত পঞ্চবিধ কন্নন বর্জন 

করাকে কুহণাদি-মিথ্যাজীব-বিরতি কন্ম বলে। 

(৪) “ভিরচ্ছান-বিজ্জ] মিচ্ছাঁজীব-বিরতি'__তির্ধ্যক্- 
বিদ্কা-মিথ্যাজীব-বিরতি। তাহা কিরূপ ?-_অঙ্গ বিদ্যা, লক্ষণ বিষ্কা 

প্রভৃতি লৌকিক বিদ্া সকল খষি ও ভিক্ষুদিগের পক্ষে লাভের 
অযোগ্য বিষ্তা | তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ববাহ খষি ও ভিক্ষু দিগের 



৫৮ মাগাঁজ দীপনী। 

পক্ষে তির্য্যক্-বিষ্া! (হীনবিষ্া) মিথ্যাঁজীব কন্বের অন্তর্গত । তাহা 

বঙ্জন করাকে তিষ্যক্-বিষ্ভ। মিথ্যাজীব-বিরতি কণ্ন বলে। 

সম্যক আজীব দেশন। নির্দেশ সমাপ্ত । 

৮-_জলম্মা বাক়াম্মো ভদ্দেল । 

(১) অনুপ্পন্নানং অকুসলানং ধন্মানং অন্গুপপাদায় 

বায়ামে। ; (২) উপ্পনন্নানং অকুসলানং* ধম্মানং পহাণায় 

বায়ামো» (৩) অনুপ পন্নীনং কুসলানং ধম্মানং উপপাদায় 
বায়ামো, (8) উপপন্নানং কুম্পলানং ধন্মানং ভিয়োযে 
ভাবায় বাঁয়ামো!। 

(১) এঅনুপ্ন্নীনং অকুনলানং ধম্মানং অনুপ.পাদায় 

বায়ামে”_ “আমার সংস্থিতিতে বর্তমান জন্মে অন্থতুপন্ন 

অকুশল, খধশ্ম সমূহের (বর্তমান জন্ম হইতে অনুপাদিশেষ 

নিকীর্দ্নাভ ॥া হওয়া পন্যন্ত ) অন্ুত্পাদনের জন্য, ( অষ্ট-মার্গ- 

ধণ্ম ) চেষ্টা করিব ।” 

(২) “উপপন্নানং অকুসলানং ধম্মানং পহাঁণায় 
বায়ামে+--€( আমার সংস্থিতিতে বর্তমান জন্মে) উৎপন্ন 

অকুশল ধন্ম সকল (ইহ জন্ম হইতে নির্বাণ লাভ না হওয়! 

পর্য্যন্ত ) পরিত্যাগের জন্য (অফ্ট-মার্গ-ধণ্্ন ) চেষ্টা করিব। 

(৩) “অন্ুপপন্নানং অকুসলানং ধম্মানং উপাদায় 
বায়ামে”-- (আমার সংস্থিতিতে, বর্তমান জন্মে) অনুতপন্ন 



৬--সম্যক ব্যায়াম নির্দেশ । 

(সীইত্রিশ প্রকার বোধি পক্ষীয়') কুশলধন্্ন উৎপন্ন করিবার 

জন্য ( অধ্ট-মার্গ-ধন্ম্ম ) চেষ্টা করিব। 

(8) প্উপপন্নীনং কুসলনাং ধম্মানং ভিয়্যো ভাবায় 
বায়ামো”-_ (আমার সংস্থিতিতে ইহ জন্মে) উত্পন্নশীল কুশল, 

ধর্ম সমূহ (যে পুধ্যন্ত নির্বাণ না পাই, সেই পর্যন্ত ) 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য ( অহ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম ) চেষ্টা করিব। 

(চারি প্রব্ঠার সম্যক্ ব্যায়াম উদ্দেশ সমাগু |) 

৬--সম্যক্ ব্যান্বাম শির্দেদস্শ। 

এই চারি প্রকার সম্যক ব্যায়ামকে ইহুশীসনে চারি 
প্রকার (১) সম্যক্ প্রধান-__চেষ্টা কণ্্ বলে। তাহা কি? - এই 

সম্বলোকে সত্বদ্িগকে সন্তপ্ত ও পরিতগ্তকারী উৎপন্ন ও. 

অনুইপন্ন এই ছুই প্রকার অকুশল কণ্ম আছে। সত্বের 

নখ ও বিশুদ্ধি লাভের জন্য উৎপন্ন ও অনুৎ্পন্ধঞ্ঞএই ছুই 

প্রকার কুশল কম্ম আছে । তন্মধ্যে অকুশল পক্ষে, 

দশ প্রকার দুশ্চারিত ইহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন 

হইতেছে বলিয়া জ্ঞাত হইবার পুব্ধকৃত অকুশলকে 

উৎপন্ন অকুশল বল! হয়। সেই ছুশ্চারিত কর্ম ভবিষ্যুতে 

নিজ সংস্থিতিতে উত্পন্ন হইবার অকুশলকে অনুত্পন্ন 

(১) "ভুসংদ্হতি বহতী 'তি পধানং সপ্মদের পধানং মন্প্নধানং।' অর্থাৎ 

সমস্ত দুশ্চারিত ক্রেশ দহন করিয়! নির্বাণ মার্গে বহন করে বলিয়! এই অর্থে প্রধান । 

সম্যক রূপে প্রধান বলিয়া ইহার নাম সনাক্ প্রধান। 



৬০. মার্গাঙ্গ দীপনী। 

অকুশল বলে। কুশল পক্ষে শীলাদি সাত প্রকার বিশুদ্ধি 
ধন্মের মধ্যে যে সকল বিশুদ্ধি ধন্ম নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন 

হইয়াছে, তাহাই উত্পন্ন কুশল। আর যে সকল বিশুদ্ি 

ধগ্ন এখনও নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন হয় নাই ; তাহা অনুপন্ন 

কুশল। এই রূপে উত্পন্ন ও অন্ুৎপন্ন দুই প্রকার কুশল, 

এবং উৎপন্ন ও অনুত্পন্ন ছুই প্রকার কুশল বলিয়া এই 
চারি প্রকার কুশলাকুশল বন্দর জানা উচিত । 

বর্তমান জন্মে এই শাষ্ট-মার্গধন্ম সম্যক প্রধান-ভাবে 

চেষ্টা করিলে, বর্তমান নিজ্গ সংস্থিতিতে উৎপন্ন ছুণ্চারিত 
মূলক অকুশল ধন্ম অস্ট-মার্গ প্রভাবে বর্তমান জন্ম হইতে 

যে পধ্যস্ত অন্ুপাদি শেষ নির্বাণ লাভ নাহর সেটে পধ্যন্ত 
ভবিষ্যতে নিজ সংস্থিতিতে আর উতপন্ন হইবে না। এই রূপে 

উৎপন্ন অনুশপন্ন এই ছুই প্রকার ছুশ্চারিত মুলক অকুশল 
ইহ জুস্পষ্ট-মাগ-ধর্মা অনুরূপ চেফা দ্বারা বিনষ্ট হইলে 
ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। ইহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে 

অনুৎপন্ন অকুশল অঞ্ট-মার্গ-ধশ্মের প্রভাবে মূল বীজ ছিন্ন 

হুইবে। এই রূপ অঙ্ট-মার্গ-ধন্ম চেষ্টা দ্বারা শীলাদি সাত 
প্রকার বিশুদ্ধি পরম্পরা অঈ$-মার্গ প্রভাবে অনুপাদিশেষ 
নির্বাণ লাভ হইলে, আর ভেদ হইবার থাকে ন|। ইহাই 

চিরস্থিতি সম্প্রাপ্তি। র 

ইহু জন্মে নিজ সংস্িতিতে যে সকল বিশুদ্ধি-ধর্ম্ম পুর্বে 
উৎপন্ন হয় নাই, অথবা সম্পূর্ণ লাভ হয় নাই; তাহা অঙ্ট- 



৬-_সম্যক্ ব্যায়াম নির্দেশ । ৬১ 

মার্গ-ধন্ম অনুরূপ চেষ্টা দ্বারা অষ্ট-মার্গ-ধর্্ম প্রভাবে ইহ জদ্মে 

নিজ সংস্থিতিতে উৎপাদ্দিত হয়। সেই জন্য ইহ শাসনে 

স্ুচারিত মূলক কুশল উৎপাদনকারী ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, 
উপাসক ও উপামিকা এই চারি পারিষদ বুন্দের মধ্যে যে কেহ 

অষ্ট-মার্গধন্্ম অনুরূপ চেষ্টা করিবার জন্য সগ্যক্ ব্যায়াম 

কর্্দই এক মাত্র 'পরমার্থ হিতকর কর্ম বলিয়া সম্যক রূপে 

জানা উচিত। এতদ্যতীত ভিক্ষুর অপরাপর কম্ম, এবং 

গৃহীর কৃষি, শিল্প বাণিজ্যাদি অপরাপর কন্ম সকল স্বেচ্ছাকৃত 

কণ্ম নহে। এ সকল কর্ধমকে প্রকৃত অর্থহিত-কর কণ্ম 

বল! যায় না। কিন্তু উঠা লৌকিক স্বার্থ হিতকর কম্ বলিয়। 
জানা! উচিত। এই অঙ্ট-মার্গধণ্মী অনুরূপ চেষ্টা করাই 

একমাত্র অর্থ হিত-কর কর্ধ্দ। সেই হেতু ইহাকে সম্যক্- 

প্রধান কম্ম বলে। 

(১) অকুশল পক্ষে উহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন 
দুশ্চারিত কন্ম দ্বার ভবিষ্াৎ জন্ম সমূহে নিজ সংস্থিতিতে আবার 

দুশ্চারিত কর্ন উপন্ন ন! হইবারজন্ত অক্ট-মার্গ-ধর্কে প্রধান- 
ভাবে চেষ্টাকরাই সম্যক্ ব্যায়াম । 

(২) ইহজম্মে নিজ সংস্থিতিতে অনুৎপন্ন অকুশল 

উত্পন্ন না হইবার জন্য ইহ জন্ম হইতে যে পর্য্যস্ত অন্ুপাদি- 

শেষ নিববাণ-লাভ না হয় সে পধ্যস্ত অফ্ট-মার্গ-ধণ্্ প্রধান 

ভাবে চেষ্টা করাই সম্যক্ ব্যায়াম । 
(৩) কুশলপক্ষে ইহজন্মে সেই সকল বিশগুদ্ধি প্রাপ্ত হই- 
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বার জন্য “কীমং তচো, ন্হার চ অট্ঠি, উপস্থস্সতু 

অবদিসসতু মে সরীরে মাংস লোহিতং যং তং পুরিস- 

থাষেন, পুরি পরকৃকমেন পত্তব্বং, ন তং অপত্ব! 

বীরিয়সদ সণ ঠানং ভবিসূদতি |” অর্থা--আমার শরীরে 

ত্বক স্মাযু, অস্থি ও অবশিষ্ট মাংস রক্ত €নিশ্চয় শুফতাপ্রাপ্ড 

হউক, এইধ্যান, বিদর্শন, মার্গ ও ফল ধন্্মকে পুরুষ শক্তিতে, 

ও পুরুষ পরাক্রমে যাহা৷ গ্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত না হইয়া যেন 

( আমার ) বীধ্য-সংশ্থিতির পরিহানি না হয়, চেষ্টীয় শিথিলতা 

না জন্মে-_-এইরপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ববর প্রধানভাবে কুশল চেষ্টা 

করাই সম্যক্ ব্যায়াম । 

(8) ইহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে রক্ষা করিবার “পঞ্চশীল, 

আজীবাষ্টকশীল ইত্যাদি অন্টমার্গে অনুষ্ঠিত শীল সকল, শীল- 

বিশুদ্ধি শ্রেণীর শীল। তাহা ভবিষ্যতে নির্ববাণপ্রাপ্ত না হওয়৷ 

পান্তা করিবার জন্য প্রধানভাবে অষ্টমার্গ চেষ্টা করাই 

অম্যক্ ব্যায়াম । 

এইরূপে চারিভাগে মনুষ্যের জানিবার সহজ উপায়। 

ইহা কাধ্যভেদে চারি প্রকার বটে, কিন্তু চেষ্টাহিসাবে এক 

প্রকার। একটি বিশুদ্ধিলাভের চেষ্টা করিলে, সেই চারিটি 

কাষ্য একত্রে সম্পন্ন হয়। 

চাঁরিপ্রকার সম্যক্ব্যায়াম দেশন। নির্দেশ সমাণ্ড। 
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৭--নম্ম্যক্ত সম্পর্তি উদ্দদেশ্শ । 

কাঁয়ানুপস্দনা সতিপট্ঠানং, বেদনানুপসৃসন। সতি- 
পট্ঠান চিত্তীনুপস্সনা সতিপট্ঠানং, ধর্্ানুপস্সনা 
সতিপট্ঠানং 1 

(১) “কায়ানুদঞ্চন-প্মৃতি-উপস্থাীন, (২) বেদনানুদর্শন- 

স্মৃতি-উপস্থান, (৩) চিন্তানুদর্শন-স্মৃতি-উপস্থান; (8) ধশ্মানু- 
দর্শন-স্মৃতি-উপস্থান”ণ এইরূপে স্মৃতি উপস্থান চারি প্রকার । 

হলম্যন্ক ল্ম্মতিশ্নিঙ্দদেস্ণ। 

স্ভাঁব্তঃ চিত্ত মত্যস্ত চপ্চল, কখনও একটি বিষয়ে স্থির 

থাঁকে না। সর্বদাই রূপ, শব, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ইত্যাদি 

অবলম্বনে বিক্ষিপ্ত ভইয়া যায়। উহার গতি অতি বিচিত্র । 

চিত সমাধি ও বিদর্শন ভাবনাধু স্থির হইতে চার না। সাধারণ 
লোক চিত্তের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। -সেইস্টিন্যই 

পৃথক্জন বা অব্যবস্থিতচিন্ত-ব্যক্তিকে উন্মন্ বলিয়া বলা হয়। 

কারণ ধীর, পণ্ডিত, মেধাবিগণের ন্যায় তাহারা স্বীয় চিন্তকে 

বশীভূত করিতে পারে না । 

এই অস্থির, চঞ্চল, আব্যবন্থিত-চিত্তকে স্তুস্থির, সংযত ও 

উপস্থাপিত করিবার জন্যই ভগবান বুদ্ধ চারিটি স্মৃত্যোপস্থান 

ভাবনার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।" [“গানাপান' নীতিদ্রষব্য] 
চারিটি স্মৃতি উপস্থানের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ সমাণ্ড। 



» পতি 

৬ মার্গাঙগ দীপনী । 

৮-সম্যক্ সম্ান্ি উদ্দেস্প। 

পঠমজ্ঝান সমাধি, ছুতিয়জ্ঝান সমাধি, ততিয়- 
জ্ঝান সমাধি, চতু্থজ্ঝান সমাধি 1, 

(১) প্রথম ধ্যান সমাধি, (২) দ্বিতীয়ধ্যান সমাধি, 

(৩) তৃতীয়ধ্যান সমাধি, (৪) চতুর্থধ্যান সমাধি ভেদে 
সমাধি চারি প্রকার । তন্মধ্যে, 

“কসিণ' *%*'অবলন্বন যুক্ত যে-কোন একটি নারি কর্মস্থান 

ভাবনাবলম্বনে চিত্তের অবিক্ষিপ্ত ভাবযুক্ত একাগ্রতাকে প্রথম- 

ধ্যান সমাধি বলা হয়। শন্রপ দ্বিগুণ একাগ্রতাঁকে দ্বিতীয়- 

ধ্যান, তিনগ্ডণ একাগ্রতাকে তৃতীয়ধ্যান,। এবং চতুক্ুগ 

একাগ্রতাকে চত্ুর্থধ্যান সমাধি বলাহয়। 

৮-_স্নদ্যন্ু-সঙ্মাধি-ন্িদ্দেস্ণ। 

ভাঁষু শিক্ষাকারীর পক্ষে “্র্ণপরিচয়” প্রথম ভাগ, পঠন যেমন 

প্রথম সম্পাগ্ভ কর্ম, ন্রপ ভাবনা কাধ্যের মধ্যেও স্মৃতি 
উপস্থান ভাবনাই প্রথম সম্পান্ধ কম্ম । স্মৃতি-উপস্থান কার্ধ্য 
সম্পাদিত হইলে চিত্তের উন্বস্তত৷ বিলুপ্ত হইয়া একাগ্রতা 

| ডি হয়। পরে দু বিভিন্ন কর্মস্থান ভাবনায় চিত্তকে 
শা দীপ পাশীশাশগশ পো টি ৮ শি পা শশী শো নি শশী শিশির ০ শশী পাপা 

* কসিণ' তত অর্থাৎ সকল। পৃথিবী কৃত্ন্প ইত্যাদি দশ প্রকার রূপাবচর 

সমাধির ধ্যানাবলম্বনকে বুঝ। উচিত। যোগী ব্যতীত ইহ! জানিবার উপায় নাই। 

ইহা এক একটি মহীসমুক্র তুল্য। কিন্তু উহা লাভ করিবার জন্থ পৃথিবী মণ্ডলাদি 
কৃত্জিম কৃত্ন ধ্যানের অভ্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। 
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নিযুক্ত করিতে পারা বায়। শ্ৃতি- উপস্থান কার্ধ্য সম্পাদিত 
হইলে নিজের রূপাদি স্বন্ধ সমূহে বথাবিধি প্রত্যহ এক 
হইতে ছুই তিন ঘণ্টা পর্যন্ত যোগ অভ্যাস দ্বার নিজের 
চিত্তকে শান্ত ভাবে দমন করিয়া রাখা সেই প্রথম ভাগ 
পাঠের স্ায় বলিয়া জানিবে। অতঃপর “মজলসুত্র* “পরিত্রাণ” 
দব্যাকরণ” ও “দংগ্রহ' পাঠ করার ন্যায় চিত্ত বিশুদ্ধিভৃত 
সমাধির চারিটি ধ্যানে সম্যক প্রণিহিত হইতে হইবে। টি 
চারিটি ধ্যানের মধ্যে, 

প্রথম ধ্যান প্রভৃতি সমাধি বলিলে “কসিণং, দশটি, অশুভ 

দশটি, কেশ, লোম ইত্যাদি দবাত্রিংশৎ প্রকার একটি, 'আনাপান' 

একটি, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা ব্রঙ্গ বিহারের তিনটি, এই 
পঞ্চ বিংশতি কন্মস্থানের মধ্যে যে কোন একটি কশ্মস্থান 

ভাবন!'অভ্যাস দ্বারা “পরিক্ষম্ম, “উপাচার” ও “অর্পণাঃ ভাবনার 

সহিত উপরোক্ত প্রথম ধ্যানাদি লাভ হয়। উহাঁশতখাদন 

করিবার জন্য প্রথম ধ্যানাদি লাভের অনুকূল “আনাপান' 
সমাধি ভাবনা অভ্যাস করা উচিত। কারণ তদ্ারা স্মৃতি- 
উপস্থান কাধ্য সমাধির চারিটি ধ্যানের কার্য সম্পন্ন হয়। এই 
সমাধি সম্বন্ধে বিশুদ্ধি-মার্গ নামক অর্থ কথ! গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা 
আছে। [এস্থানে “আনাপান দীপনী' নীতি দ্রষ্টব্য |] 

সম্যক সমাঁধির চাঁরিটি ধ্যানের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ সমাণ্ড। 

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের স্বরূপ বর্ণনা সমাণ্ত। 
৫ 



৬৬ মার্গাজ দীপনী । 

হ্লান্ধি ভানবনাল্স কাম্য কল নিঙ্েশ। 

. কোন কোন সাধু, সক্স্যাসী, পরিব্রাজক ও তীর্থকরগণ 

গ্লীকার ও নিরাকার ব্রক্মলোককেই তাহাদের অনবশেষ নির্বাণ 

বলিয়া! মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়! থাকেন। তীহাদের দৃষ্টি 
অপনীত করিবার জন্ত নিন্ে সমাধি ধ্যীনের ফল বিপাকের 
সহিত বুদ্ধের নবাবিষ্কৃত মধ্যপথের নির্দেশের সংক্ষিণ্ত আলো- 
চন! করা যাইতেছে । সমাধি সাধারণতঃ প্পরিকষম্্”, “উপচার' ও 
“র্পণা ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে উপচার” অর্থে কামাবচর 

সমাধিকে বুঝায় । “অর্পণা' সমাধি সাঁকার ও নিরাকার ব্রহ্ম ভেদে 
ঘ্বিবিধ। তন্মধ্যে 'সাকার' ব্রঙ্ধ বা! রূপাবচর সমাধির ধ্যানপ্রাপ্ত 

ও নিরাকার ব্রহ্ম বা অরূপাবচর সমাধির ধ্যান প্রাপ্ত যোগিগণ, 
মরণান্তে সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ম ভূমিতে ওপপাতিক সতত 
রূপে ণ করতঃ পরিমিত আয়ুক্ষাল পধ্যস্ত তথায় থাকিয়া 
রগ হুর্গতি প্রাপ্ত হয়। নিন্ে উক্ত ভূমির একটি 
তালিক! প্রদর্শিত হইতেছে । - 

রূপলোক ব! সাকারব্রক্ধ ভূমি, 

ধ্যান হীন, মধ্যম ও শ্রেন্ঠতানুক্রমে, 

প্রথম ধ্যানভূমি,_- 
১। ব্রহ্ম পরিসজ্জা 

২। ব্রহ্ম পুরোহিত 

৩। মহাররন্সা 
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দ্বিতীয় ধ্যানভূমি,_- 
৪। পরিস্তাভা 
৫&। অপ্পমাণাভা 

৬। আভাস্সরা 

১ তৃতীয় ধ্যানভূমি,_ 
৭। পরিত্ত স্তুভা 

৮। তাপ্পমান সভা 
৯। স্ৃভকিণুহা 

চতুর্থ ধ্যানভূমি,__- 
১০। বেহপ্ফলা 
১১। অসঞ্ঞ সন্ত! 

পঞ্চ শুদ্ধ বাসভূমি।_ 

* ১২। অবিহা 
১৩। অতপ্পা 

..১৪। স্ুদদ্সা 
- ১৫। ্থদস্সী 
১৬1 অকনিট্ঠা 

ইহাই সাকার ব্রহ্মভূমির সর্ব্বোচ্চ স্তর। চতুর্ধিধ ধ্যানই 
চারিটি সমাপত্তি বা বিমোক্ষের অষ্ট সোপানের প্রথম ভাগ, 
চারিটি সোপান। 

অরূপ লোক বা নিরাকার ব্রহ্ম ভূমি, 
১ম ধ্যান--১৭ £---আকাসানঞ্ায়তন, 



৬৮ মার্গা্ দীপনী। 

২য় » ১৮ 2 বিঞাণকঞ্ায়তন, 
৩য় » --১৯ $--আকিঞ্চঞ্ঞায়তন, 

 ঘর্থ ৮ --২০ £-নেব সঞঞ1 না সঞঞায়তন। 

ইহা অরূপাবচর সমাধির চারিটি ধ্যানের চারি ভূমি। 
ইহাঁও চারিটি সমাপত্তি ঝ৷ বিমোক্ষের আট সোপানের দ্বিতীয় 
ভাগ, পৃথথকৃজন-বিমোক্ষ বা নির্ববাণ। কিন্তু পুথক্জন “শুদ্ধ 
বাস” ভূমিতে জন্ম লাভ করিতে পারে ন্ট, তজ্জন্য অভিধন্ম্ে 

“পুথুজ্জনা নলগ্তন্তি স্দ্ধাবাসেস্ত সববথা?_ বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে । ণ 

রূপাবচর সমাধির প্রথম ধ্যান এক্রক্মপরিসজ্জা” ভূমি 

হইতে চতুর্থ ধ্যানের “অসংজ্ঞ-সন্বপ ভুমির উপরে ৭১২) 

অবিহা, (১৩) অতপ্পা, (১৪) স্ুদস্সা, €১৫) সুদস্সী, (১৬) 
অকনিট্ঠা, এই পঞ্চ *শুদ্ব-ঝুস” ভূমিই (১) “অন্তর "্পরি- 
নিব্তায়ী, ২) উপহচ্চ পরিনিববায়ী, (৩) অসঙ্খার পরিনিববায়ী, 

(৪) সসঙ্থার পরিনিববায়ী, (৫) উদ্ধং পৌত অকনিট্ঠগামী ।, 
এই পঞ্চ শ্রেণীর চতুর্বংশতিপ্রকার অনাগামী ফলস্থ পুদ্গল- 
গণের বাস্ভূমি। তাহারা ইহুলোকে আর জন্ম পরিগ্রহ 
করেন না। সেই ম্ানেই বিদর্শন ভাবনা ছারা বিশুদ্ধি 

পরম্পরা, অহৎমার্গ ও অর্থও ফল লাভ করতঃ অন্ুপাদিশেষ 

নির্বাণ লাভ করেন। ইহাই বুদ্ধের নবাবিষ্কত নাম রূপ 
ধন্মের উভয় ভাগ হইতে বিমুক্ত, নাম রূপ ধন্দের মধ্য 

পথ বা আধ্য-মার্গ । 

পির কহেল সন 
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ষাহারা সেই ০শুদ্ধ বাস” ভূমির নিন্সে একাদশটি সাকার 
ব্রক্ম ভূমিতে “অর্পণা” সমাধির ধ্যান ফলে জন্ম লাভ করেন, 

এবং সাকার ব্রঙ্ষের 'সামীপ্য লাভে চরম নির্বাণ লাভ 

'ঘটিয়াছে মনে করিয়। আর পুনরায় জন্ম স্বীকার করেন না, 
তাহাদিগকে উচ্ছেদবাদী বা উচ্ছেদ-দৃষ্টি বলা হয়। যাহারা 
নিরাকার চিত্ত ও চৈতসিক নাম-ধন্মকে আত্মা, অনাদি, অনন্ত). 
নিত্য, অপরিবর্তনীয়, ধ্রুব, শাশ্বত বলিয়া নিরাকার ব্রহ্গের 

সাযুজ্য লাভ চরম নির্বাণ বা কৈবল্য বলিয়া নির্দেশ 
করেন, তীহাদিগকে শাশ্বত-বাদ্ী বা শাশ্বত-দৃষ্টি বলা হয়। 
ইহারা উভয় দল ভ্রান্ত, ত্রহ্মজালে নিপাতিত, অন্ধ, বাল 
পৃথক্জন ৮» ইহারাই লোকোন্তর মা, ফল ও নির্ববাণ ধর্ম 
না জানিয়া এইরূপ মিথ্যা-বাদ যুক্ত মিথ্যা দৃষ্টি গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। 

বোধিসত্ব তাহার মহাডিনিক্রিমণের পর যখনস্বৈশালীতে 
গমন করেন তখন আরারের পুত্র কালাম নামক জনৈক খ্যাত- 
নামা সন্ন্াসীর তিন শত শিষ্য ছিল। আরার কালাম 

“অকিঞ্চঞ্ঞায়তন” যোগ শিক্ষাদিতেন। বোধিসন্ত শাক্যসিংহ 
কালামের এই ধর্ম অনির্ববাণিক__চরম নির্ববাণ লাভের অযোগ্য 
জানিয়া বৈশালী ত্যাগ করেন। 

যখন শাক্যসিংহ মগধের পাগুব পাহাড়ের গুহায় ' বাস 

করেন, তখন রামপুত্র রুদ্রক নামক জনৈক সংঘাঁধিপতি 
পরিব্রাজক রাজ গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে 
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সাত শত শিষ্য ছিল। রুদ্রক সাত শত শিষ্যের নেতা ও 
ধর্মোপদেষ্টী ছিলেন। 

একদা শাক্যসিংহ রুদ্রককে জিজ্ঞাস করিলেন আপনার 

উপদেষ্টা কে ? আপনি কি রূপ ধর্মজ্ঞাত আছেন ? ইহাঁর উত্তরে 

রুদ্রক বলিলেন,_-মামি স্বয়ং শিক্ষিত, স্বয়ং জ্ঞাত। বোধিসন্ত 

পুনরায় জিজ্ঞাস! করিলেন আপনি কি রূপ ধর্মজ্বাত আছেন ? 

রুদ্রক উত্তর করিলেন, আমি “নেবসঞ্ঞা, না সঞ্ঞাঁয়তন” 
নামক সমাধির উপায় জ্ঞাত আছি। অনন্তর শাক্যসিংহ 

রুদ্রকের নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়া কোন এক নির্জন 
প্রদেশে গমন পুর্ববক ধ্যানস্থ হইলেন। পূর্বেবাপাঞ্ডিত পরমিতা 
বিশেষের বলে ও তপশ্চরণের প্রভাবে ব্রহ্ষচধ্য সহকৃত 

প্রনিধান সহন্সের ফলে শত শত প্রকারের সমাধি তাহার 

জ্ঞান গোচর হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া 
রুদ্রকের গমাধি বিনা উপদেশে আপনা আপনি জ্ঞাত হইতে 
পারিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা! করিলেন “মহাশয় ! এই 

সমাধির পরে আর কোন জ্ঞাতব্য বিষয় আছে কি না বলুন। 
শুনিয়া রুদ্রক বলিলেন, নাই । বোধিসত্ব চিন্তা করিলেন, 

রুদ্রকের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা অতি তুচ্ছ, 
অতি অকিঞ্চিৎকর, রুদ্রকের জ্ঞেয় পথে নির্বেদ, বিরাগ, 

নিরোধ, উপশম, সন্বোধি লাভের সম্তাবনা নাই। এই বলিয়া 

তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। রুদ্রকের (১) কোণ্াণ্য, 

(২) বাপ্পা, (৩) ভদ্রিয়, (8) মহানাম, €৫) অশ্বজিত নামক এই 
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পাঁচজন শিষ্য তাহার সহিত চলিয়া গেলেন। ইহারা সকলেই: 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহীর! প্রায়শঃ প্ভদ্র পঞ্চ ব্গীয়* নামে 
অভিহিত হইতেন। বুদ্ধ স্বীয় ধর্ম সর্ব প্রথমে এই পাঁচজন 
ব্রাহ্মণের নিকট চার করিবার জন্য বুদ্ধত্ব প্রাঞ্থির পর অষ্টম 
সপ্তাহে বারাণসী যাত্রু! করিলেন। বুদ্ধ তথায় সর্ধ্ব প্রথম ধর্ম 
চক্র প্রবর্তন করেন। তাহাদের মধ্যে আয়ুম্মান কোগাণ্যের 

সর্বব প্রথম ধন্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল । 
উপরোক্ত কালাম ও রুদ্রক সন্্যাসীদ্বয়ের মধ্যে তীহারা 

কেহই পরম বিশুদ্ধির পথ জানিতেন না। কেহ আকিঞ্চঞ২ 

ঞায়তন, ও কেহ নেবস্ঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তন' ভবাগ্র ভূমিকে 

অনবশেষ শনির্ববাণ ব| কৈবল্য বলিয়া মিথ্যাবাদযুক্ত মিথ্যাদৃষ্ট 
গ্রহণ করেন। সেইজন্য একদ! ভগবান তাহার অগ্রশ্রাবক 

সারিপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া টলিলেন--“অঙ্টসমাপত্তি লাভী 
যে পুদগলের * (১) পঞ্চ নিম্ন ভাগীয় বন্ধন জমুহ বিনষ্ট 
হয় নাই, তিনি এই জন্মে নৈবসজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে উপস্থিত 

হইয়। তথায় উপগত ব্রহ্মগণের সহিত বিচরণ করেন । তিনি 

তথ! হইতে চ্যুত হইয়া আগামী হয়েন অর্থাৎ পুনরায় জন্ম গ্রহণ 
করেন। 

“তজ্জন্য অভিধর্ম্মের বিভঙ্গ নামক প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, 

“জীবগণ পুন্য কর্ম প্রভাবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কাম, রূপ, অরূপ 

* (১) সৎকায়দৃষ্টি, (২) বিচিকিৎসা, (৬) পীলব্রত অর্থাৎ গোত্রত কুক্ধরত্রত 

ইত্যাদি, (৪) কামচ্ছন্দ, (৫) ব্যাপাদ এই পঞ্চনিষ়্ ভাগীয় সংযোজন ব। বন্ধন। 
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নৈবসংজ্ঞ নাসংভ্ঞায়তন ভবাগ্র ভূমি প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু 
তাদৃশ দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট সত্ব গণের আায়ু্ধাল অবসানে চ্যুতি ঘটে 
এবং ছুর্গতিতেও গমন করিতে হয়” মহধি ভগবান বুদ্ধ 
বলিয়াছেন--“লোকে কোন ভবই নিত্য নহে। সেই জন্য নিজ 

মঙ্গলান্ত্বেধী সদ্বিবেচক, নিপুণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জর! মরণের 
হাত হুইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য উত্তম মার্গ-ধন্দ ভাবনা! করেন। 
তাহারা শুচীভূত নির্ববাণ প্রাপ্তির সম্্থ মার্গ-ধর্ম ভাবনা 

করিয়া সর্ববভব,--(কন্ম ও উত্পত্তিভব) পরিজ্ঞাত হুইয়। আশ্রব 

শৃহ্য হইয়া! পরিনির্ববাণ প্রাপ্ত হন।” 
যাহারা চরমবিশুদ্ধি বা সমুচ্ছেদ নির্ববাণার্থী তীহাদের 

ইহা! জ্তাত হওয়! উচিত. যে, সমাধি ও বিদর্শন এই ছুই ধর্ম 
ভাবনার দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সমাধি ও বিদর্শন 
কর্মস্থান ভাবিত হইলে তৃষ্ণা ও অবিষ্তা নষ্ট হয়। যাহ!"ঘ্বার৷ 
তৃষামুশয় এক্রশকে বিনাশ করা যায় তাহ'কে সমাধি এবং 
যাহা বারা তৃষ্ণানুশয়ের কারণ অবিদ্তাকে বারণ করা যায় 
তাহার নাম বিদর্শন। 

সমাধি ভাবনার ফল রাগের, বিরাগ অর্থাৎ বিনাশ 

বশতঃ চিত্তের বিমুক্তি এবং বিদর্শন ভাবনার ফল অবিষ্ভা 

বিরাগ অর্থাৎ বিনাশ বশতঃ প্রজ্ঞা-বিমুক্তি। এই বিমুক্তিই 
চরম নির্বাণ। অর্থাৎ সমাধি ভাবনার দ্বার রূপারূপ ধ্যান 

বা অঙ্ট সমাপ্তি অথবা বিমোক্ষ লাভ কর! যাঁয় বটে, 

কিন্তু শ্রোতাপন্ন হইয়৷ প্রথম লোকোত্তর মা্গস্থান ও ফলস্থান 
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লাভি অথবা শুদ্ধ বাস ভূমি লাভ করা যায় না। শ্রোতাপন্ন 
মার্গ লাভ না হইলে চারি নরক গমনের হেতুও বন্ধ হয় না। 
তজ্জন্ত আোতাপন্ন হইয়া প্রথম মার্গ ও ফলস্থান প্রাপ্ত না হওয়া 
পর্য্যন্ত বিদর্শন ভাবনা চেষ্টা করা উচিত। নতুবা দুর্গাতিতে 
বিনিপাত, ব! চারি জুপায়ে পতনের ভয় থাকিবে । 

বিমুক্তি সাধারণতঃ তিন প্রকার,_-“তদঙ্গ' “বিদ্ষপ্তণ' ও 

'সমুচ্ছেদ' । তন্মধ্যে, এই স্থানে “রূপাঁবচর সমাধির ধ্যান 

প্রাপ্তিকে “তদজ বিমুক্তি” । “অরূপাবচর সমাধির ধ্যান 

প্রাপ্তিকে “বিষ্স্তন বিযুক্তি” ৷ এবং বিদর্শন কর্ম্স্থান ভাবনার 
দ্বারা দৃষ্টি বিশুদ্ধি ইত্যাদি বিশুদ্ধি পরম্পরা! রূপারূপ বিমোক্ষ 
ভেদ পুর্বক মধ্য পথে উভয় ভাগ, হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত 
হওয়াকে “সন্থচ্ছেদ্ বিমুক্তি” বলা হয়। ইহাই পরম বিশুদ্ধি 
বা চরম নির্ববাণ। [আনাপান দীপনী ভ্রফটব্য। ] 

সমাধি ভাবনার সংক্ষিপ্ত কার্য্যকল সমাঞ্। 

তিন হরর লম্মুহেল চতু্দিধ নির্দেশ নীতি। 

বর্তহঃখ অর্থে, ক্লেশ-বর্ত, কর্ম-বর্ত,। ও বিপাক-বর্তকেই 
বুঝায়। 

তম্মধ্যে,_ 
(ক) অপায় (নরক) সংসার সংযুক্ত ত্রিবর্ত, 

.(খ) কামন্ত্রগতি ,, ঠ 
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(গ) রূপ কটি ডি ঠচ 

(ঘ) অরূপ, ত্রিবর্ত। 
এইরূপে ত্রিবর্ত চারিভাগে বিভক্ত । 

(ক) অপায় সংসার সংযুক্ত ত্রিবর্ত বলিলে,-_ 

(১) সৎকায় দৃষ্টি ও বিচিকিগুসা এই ক্লেশ ছুইটিকে 
“ক্লেশবর্ত' বলা হয়। 

(২ প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্মাবাক্য, পিশুন বাক্য, 

কর্কশবাক্য, সম্প্রলাপ, ও অভিধ্যা, (লোভ) ব্যাপাদ, (দ্বেষ) 

মিথ্যাদৃষ্টি, (মোহ) এই “দশ অকুশল কর্ম পথকে” “কন্বর্ত 

বল! হয়। 

(৩) নৈরয়িক, তির্য্যক্, প্রেত ও অস্ুরকায় স্বন্ধত্রীপ্ত সত্ব 
গণ, অপায় বিপাক কম্মজ স্বন্ধ দুইটিকে পবপাক-বর্ত' বলা হয়। 

যে সকল সন্বগণের পূর্বেবাক্তু সগকায় দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা 
এই ছুইটি ঞ্রশ বর্তমান আছে, তাহারা! উপরি ভবাগ্র ভূমিতে 
পুনঃ পুনঃ অসংখ্য, অনন্ত জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় ধীবর, 

ব্যাধ, চোর, ডাকাত প্রভৃতি অকুশল কন্ম-বর্তে জন্মলাভ করতঃ 

তদনুরূপ কন্ম করিয়া পুনর্বার অবীচি ইত্যাদি অপায় কায়স্থন্ধ 
প্রাপ্ত হয়। তত্রপ চক্রাকারে ঘৃর্ণিত হইয়া সংসার পরিভ্রমণ 
করাকে বর্ত বলা হয়। 

(ধ) কাম স্থুগতি সংসার ত্রিবর্ত। 

(১) রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ ইত্যাদি পঞ্চ কাম গুণ 

প্রাপ্তির ইচ্ছ! করাকেই কাম-তৃষ্তারূপ ক্লেশবর্ত বল! হয়। 



ত্রিবর্ত ধর্ম সমূহের চতুর্বিধ নির্দেশ নীতি। ৭৫ 

(২) দান, শীল, ভাবনাদি দশটি কামাবচর পুণ্য ক্রিয়া 
বন্তকে “কর্মবর্ত বল! হয়। 

এক মনুষ্য লোকে স্থিত মনুষ্য সত্বগণ, ও ছয় দেবলোকে 

স্থিত দেব সব্ত্গণ, বিপাক স্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগকে “বিপাক 
কর্মম-বর্ত” বলে। এই সকল সত্তবগণের তাদৃশ কাম তৃষ্ণ। থাকিলে 
তাহার! উপরি ভবাগ্র ভূমিতে এ ঘকল কর্ম ফলে পুনঃ পুনঃ 
জন্ম গ্রহণ করিলেও (ই তৃষ্ণার হেতু তাহাদিগকে তৃষ্ণার দাম 

হইতে হয়। : 

(গ+ঘ) রূপ ও অরূপ সংসার ত্রিবর্ত। 

(১) রূপ ও অরূপ ভব মধ্যে বূপ-তৃষ্ণা ও অরূপ-ভৃষ্ণা 

সমূহকে “ক্রেশ-বর্ত” বলা হয়। 

(২) রূপ-কুশল ও অরূপ-কুশল বলিলে, রূপারূপ ধ্যান 

কুশল কর্ম সমৃহকেই রূপারূপ কুর্মাবর্ত বলা হয়। 
(৩) বূপ-ত্রন্ষা কন্মজ বিপাক পঞ্চ স্বন্ধ ও খ্ররূপর-ত্রক্মা 

বিপাক, রূপবিহীন চারিটি নাম স্বন্ধ প্রাপ্তিকে পবিপাকবর্ভ” 

বল! হয়। 
রূপ-তৃঝ্া, রূপ কুশল কর্মদ্বার বূপ-ত্রহ্গা স্বন্ধ, ও অরূপ 

তৃষ্ণা, অরূপ কুশল কর্মমদ্বারা অরূপ-ব্রহ্গা স্বন্ধ প্রাপ্ত হয় বলিয়। 

ত্রিবর্তকে একত্রে ছুইভাগে বর্ণিত হইল । 

ত্রিবর্ত ধন্ম চারিভাগে দেশন। নীতি সমাপ্ত । 
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অস্টার্জিকছমার্গ এ্রবৎ জিপ চ্রান্সিভাগে 
বর্শা নীতি । 

আ্োতাপত্তি অষ্টাঙ্গিকমার্গ, সক্ৃদগামী অফ্টীঙ্গিকমার্গ, 
অনাগামী অফ্টাঙ্গিকমার্গ, ও অর্থৎ অস্টাঙ্গিকমার্গ, অষ্টাঙ্গিকমার্গ 

এই চারিভাগে বিভক্ত। 

(১) আ্রোতাপত্তি অষ্টািকমার্গলাভী পুদ্গলগণ্ে অপায় 

যুক্ত ত্রিবর্ত নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। , পশ্চাশু সাত জন্মের 

শেষ জন্মে কাম সুগতি-সংযুক্ত ত্রিবর্ত নিরবশেব নিরুদ্ধ হইবে । 

তাহাদের সাঁত বারের অধিক আর জন্ম হইবে না। 

(২) সকৃদাগামী অষ্টান্সিকমার্গলাভী পুদ্গলগণের পূর্বোক্ত 
আ্োতাপত্তির সাত জন্মের মধ্যে ছুই জন্ম অবশিষ্ট থাকিতে উপরি 
পীচ জন্মের মধ্যে কাঁম-স্ুগতি-ত্রিবর্ত নিরবশ্ষে নিরুদ্ধ হয়। 

(৩) অনাগামী অষ্টমার্গাঙ্গলাভী পুদ্গলগণের সরৃদগামীর 
কাম-সুগতিংঅবশিষ্ট ছুই জন্ম নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। রূপারূপ 
ভবেও ঝোতাপত্তি ও সকৃদাগামীরা আছেন। 

(৪) অর অঙ্কীর্জিকমার্গলাভী পুদ্গলগণের রূপ-সংসার ও 
অরূপ সংসার সংযুক্ত ত্রিবর্ত নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ 

সমস্ত ক্লেশের সমুচ্ছেদ নির্বাণ হয়। 

অসষ্ঠার্জিকসার্গেন্স মুল হিশ্পেম্মের কাব্য ফতল 
. বর্ণনা নিল্দেস্ণ। 

ত্রিবর্ত চারি ভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে-_-বর্তমান বৌদ্ধদিগের 
পক্ষে প্রথমতঃ অপায় সংযুক্ত ত্রিবর্তকে নিরুদ্ধ “করিবার কর্মমই 



অষ্টাঙ্গিকমার্গ এবং ত্রিবর্ত চাঁরিভাগে বর্ণন! নীতি । “৭৭ 

একমাত্র প্রধান । কারণ কোন লোকের মস্তকে অগ্নি প্রন্থলিত 

হইলে, প্রথমে সেই অগ্নি নির্ববাপন করাই তাহার প্রধান কর্তব্য 7 

অন্যথা উহা এক মিনিট সময় প্রজ্জলিত থাকিলে, তাহার মৃত্য 
অবশ্যন্তাবী। সেইরূপ এই শাসনে যে অপায় সংযুক্ত ত্রিবর্তের 

বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নিরবশেষ নিরুদ্ধ করাই এক 
মাত্র প্রধান কর্তব্য? তদ্ধেতু প্রতিপাগগ্রন্থে অপায়-সংসার 
সংযুক্ত ত্রিবর্ত নির্ববাণ করিতে অষ্টাঙ্সিকমার্গের বিশেষ বর্ণনানীতি 
অনুক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে,_ ৪ 

সৎকায় দৃষ্টি ও বিচিকিওস! এই ছুইটি ক্লেশের মধ্যে সকায়- 
দৃষ্টি প্রধান রূপে উৎপন্ন হরয়। সৎকায়-দৃষ্টি নিরবশেষ নিরুদ্ধ 
হইলে, বিচিকিৎসা, দশ অকুশল কর্ম্মপথ এবং অপায় সংসার 
ইত্যাদি সনন্তই নিরবশেব নিরদ্ধ হয়। 

সশুকায় দৃষ্টি অর্থে আত্মদৃষ্টিরই নামান্তর বুঝায় । চক্ষুকে 
“আমার চক্ষু” দর্শককে “আমার আত্মা", আমি আছি”, “আত্মা 
আছে”, এরূপ “আাত্বার' একান্ত আস্তিক্য ভাবকেই দৃষ্টি বলা হঁয়। 
সেইরূপ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, কায় ও মন আয়তনে “আমি” 

উহা “আামার আত্ম, এরূপ আত্মার একান্ত স্সাস্তিক্য ভাবকে দৃষ্টি 

বলা হয়। সেই সেই রূপ সংস্থিতি দেখিবার সময় “আমার চক্ষু” 

“আমি' দর্শন করিতেছি বলিয়। চক্ষুতে “আত্ম ভাব, সেই সেই 
শব্দ শ্রবণ করিবার সময় “আমি” শ্রবণ করিতেছি, সেই সেই 

গন্ধ আগ্রাণ করিবার সময় 'আমি' খ্বাণ করিতেছি, সেই সেই 
রসাম্বাদন কালে আমি জান্বাদন করিতেছি, কায়ে উষ্ণ, শীত, 
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ক্লাস্তি বেদন! ইত্যাদি উৎপন্ন হইবার সময় “আমার উষ্ণ বোধ 
হইতেছে, আমার শীত বোধ হইতেছে, আমার ক্লান্তি বোধ হুই- 

তেছে, আমার বেদনা বোধ হইতেছে, প্রভৃতি চিন্তা হইলে 

'আমার' চিন্তা ইত্যাদি এরূপ “আমিত্ব* ভাব পোষণ করে ; ইহাই 

'আমিত্ব'--কন্ম। এই মন “গামার, মনই আমি, 

বলিয়া মনের আমিত্ব; এইরূপে অভ্যন্তরে আপন কায়ে স্বীয় 
আয়তন সমূহে সংকায়-দৃষ্টি উৎপাদিত হয়। অতীত জন্মেও 
এরূপ অন্ধ বিশ্বাস ও আত্ম ভ্রম থাকাতে, সমস্ত দুশ্চারিত 

কর্ম সকায় দৃষ্টির মাশ্রযে সম্পন্ন করিয়া! সত্ববাস সংস্থিতিতে 

অনুগত থাকে । পর পর জন্মে অন্ধ বিশ্বাস ও আত্ম ভ্রম 

থাকাতে অনাগতে ও সমস্ত দুশ্চারিত কন্ম সংকায় দৃষ্টির 
আশ্রয়ে উত্পন্ন হইবে। সেইজন্য সৎকায় দৃষ্টি বর্তমান 

চেষ্টায় নির্ববাপিত হুইলে পুরাতন ও নুতন দুশ্চারিত কন্ম 
সকল অনবশেষ নিরুদ্ধ হয়।' তাহাতে অপায় সংসার ও 

নিরঘশেষ “নিরুদ্ধ হয়। বর্তমান জন্মে অন্ুপাদিশেষ নির্ববাগ 

লাভ করিবার সময় সেই সেই সংশ্থিতি দুশ্চারিতকে ভাল 

বলিয়। মিথ্যা দৃষ্টি গত সমস্ত নিরয়, তির্ধ্যক্, প্রেত, ও অনুর কায় 
সত্বগণের অপায় ভব ও সংকায় দৃষ্টি নিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই 
নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। সেই অপায় সংসার ত্রিব্র্তনিরুদ্ধ 

হইয়া সউপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে লৌকিক 
ভূমির পুদগল হইতে লোকোত্তর ভূমির পুদগল ও পৃথক্ জন 
হইতে আধ্য পুদ্গল নামে অভিহিত হয়। এইরূপে 
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সৎকায় দৃষ্টি রূপ ক্রেশ-কর্মবীজ প্রদর্শিত হইল। সেই, 
সতকায় তৃষ্টি সন্ববাসস্ন্ধ নিচয়ে তিন ভূমিতে অবস্থিত 
থাকে। প্রথম “অনুশয়' ভূমিতে, দ্বিতীয় “পরি উদ্থান' ভূমিতে, 
ও তৃতীয় “ব্যতিক্রম ভূমিতে অবস্থিত থাকে। তগ্মধ্যে তিন 
প্রকার কায়িক দুশ্চারিত কর্ম, ও চারি প্রকার বাচনিক দুশ্চারিত 

কন্ম, এই সাত প্রকাঁর দুশ্চারিত কন্মকে ব্যতিক্রম কম্ম বলে। 

মন কর্্নকে “পরিউত্থান” কম্ম বলে। এই কায়, বাক্য ও মন এই 

তিন প্রকার কর্মের মূল বীজ-স্বরূপ “আত্মদুষ্টি' এই কায় ক্কান্ধের 
ভিতরে অব্যক্ত ভাবে আশ্রিত বলিয়া অনন্ত সংসারে অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে অবস্থিত দৃষ্টিকে “অনুশয়' ভূমি বল! হয়। এইরূপে 
“অনুশয়” “পরিউ্থান' ও ব্যতিক্রম" ভেদে সৎ কায় দৃষ্টির তিন 
ভূমি প্রদিত হইল । | 

ৃষ্টি-হুশ্চারিত উৎপন্ন হইবার অবলম্বনের সহিত চক্ষু প্রভৃতি 

ষড়বিধ ছ্বারের এক এক দ্বারের স্পর্শ হইতে সেই দুষ্টি হেতৃতে 

অকুশল উতপন্ন হইবার সময়ে উহা! প্রথমতঃ অনুশয় ভূমিতে 
থাকে, পরে উহা যখন “পরিউথ্থান' করে তখন তাহাকে মন-কর্ণ্ম 

বল! হয়। এই মন-কর্ম্মকে নির্বাণ করিতে না পারিলে তৎ দৃষ্টি 
পিরিউথান' ভূমি হইতে ব্যতিক্রম ভূমিতে অবতরণ করে । 
দিয়াশলাইয়ের বাস্কের ভিতরে যে অগ্নি অব্যক্ত ভাবে থাকে, 

তাহাকে অনুশায়িত অগ্নি বলা হয়। যখন শলাকার সঙ্ঘাতে উহা 
হুইতে অগ্নি শলাকায় জাত হইয়া! শলাকাখগ্ু প্রজ্জালিত করে, 
তখন উহাকে 'পরিউখান” অগ্নি, এবং সেই শ্িদ্বারা যখন 



৮৬ মার্গাঙ্গ দীপনী। 

বাহিরের কোন গুহাদদি জ্বলিতে থাকে, তখন তাহাকে 
প্র্যতিক্রম” অগ্ি বল! হয়। আত্মদ্টি-“অনুশয়'-ক্লেশাগি, 
আত্ুষ্তি-'পরিউত্থান'-ক্রেশাগ্নি ও আত্মদৃষ্টি-“বাতিক্রম*-ক্লেশামিও 
তক্মপ। 

অফ্টীঙ্গিকমার্গের মূল বিশেষের কার্য্যফল বর্ণন! 
নির্দেশ সমাপ্ত । 

অষ্টার্গিক আর্পনর্দে্র তিনটি ক্ক্ছে 

বিল্ডাগ নলীন্তি। 

সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্্মান্ত ও সম্যক আজীব এই তিনটি 
মার্গাজকে শীল-স্বন্ধ বলে। 

সক্যক্ ব্যায়াম, সম্যক, প্ৰৃতি, ও সম্যক, সমাধি এই তিনটি 
মার্গাঙ্গকে সরমাধি-স্কদ্ধ বলে। 

সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প এই দুইটী মার্গাঙ্গকে প্রজ্ঞা- 

স্বন্ধ বলে। 
শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ কল্যাণই বুদ্ধশাঁসনের 

মূল। 
শীল স্বন্ধ মার্গাঙ্গ তিনটীকে বিভাগে বিস্তার করিলে আজী- 

বাষ্টক শীল হয়। যর্থা 2-_প্রাণী হত্য।-বিরতি, অদত্বাদান-বিরতি, 
মিথ্যাকামাচার-বিরততি এই তিনটা সম্যক. কর্ান্ত মার্গা্ষের 
বিস্তার । 



অক্টাঙ্গিক মার্গধর্মের তিনটি স্বন্ধে বিভাগ নীতি । : ৮১ 

মৃষাবাদ বা মিথ্যা কথন বিরতি, পিশুন বাক্য বিরতি, কর্কশ 

বাক্য বিরতি, ও সন্প্রলাপ বিরতি এই চাঁরিটী সম্যক বাক্য 
মার্গাঙ্গের বিস্তার । জীবিকা নির্বাহের জন্য - প্রাণীহত্য। ইত্যাদি 

উপরোক্ত সাত প্রকার কম্ম বঙ্জন করিলে সম্যক আজীব- 

মার্গাঙ্গের বিস্তার হয়। এইরূপে শীলম্বন্ধ মার্গাঙ্গ তিনটার 
বিস্তার দ্বারা আজীবাষ্টক শীল হয়। 

গৃহীর পঞ্চশীল, খধি ও পরিব্রাজকের দশ শীল, শ্রীমণেরের 
দশ শীল এবং ভিক্ষগণের ২২৭টী শিক্ষা পদই নিত্য শীল। 

সেই সকল শীল আজীবাষ্টক শীলেরই অন্তভূর্ত। গৃহীর পঞ্চ- 
শীলই নিত্যশীল। তন্মধ্যে উপোসথ অস্ট শীল, দশ শীল প্রভৃতি 
পঞ্চ শীলেরই শোভা বদ্ধক | 

সম্যক্-বাকা, সম্যক্-কন্মাস্ত, সম্যক-আজীব ; এই শীল-স্বন্ধ 

মা্ান্ত' তিনটা সতকার-দৃষ্টি ক্লেশের তৃতীয় ভূমি পরিত্যাগের 
ধন্ম। ইহার দ্বার! তিন প্রকার কার-ছুশ্চারিত ও প্রি প্রকার 

বাক্য-দুশ্চারিত পরিত্যক্ত হয় । 

সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-ন্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি, এই সমাধি 
্কন্ধ মার্গা্গ তিনটা সতকায়-দৃষ্টি ক্লেশের দ্বিতীয় ভূমি পরিত্যাগের 
ধন্ম। ইহা দ্বারা তিন প্রকার মন-হছুশ্চারিত পরিত্যক্ত হয়। 

সম্যক-দৃষ্টি সম্যক্-সঙ্কল্প এই প্রজ্ঞা-স্বন্ধ মার্গাঙ্গ ছুইটা 
সতকায়-দৃষ্টি ক্লেশের প্রথম বৃহত্ ভূমি পরিত্যাগের ধর্্ম। 
ইহার দ্বারা নিখিল সত্ব স্বন্ধের অনন্ত সংসার হইতে অনুশায়িত 

ক্রেশ পরিত্যক্ত হয়। 
৬ 
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শালাছি ভিন্টি ক্র আর্পাজ্ হর্স হাল। 
সহক্চান্তর দুষ্ডি্র ভিন্নটি ভুমি পক্লিত্যাগ । 

সংকায়-দৃষ্টি বীজ বন্ধিত হইবার তিন প্রকার কায়-ছুম্চারিত 
ও চারি প্রকার বাক্য-ছুশ্চারিত এই সাত প্রকার ছুশ্চারিত-কন্ম 

পরিত্যাগ কর্সিবার জন্য শীল স্রন্ধ মার্গাজত্রয়ের নীতিংত আজী- 

বাস্টক শীল হয়। তাহা! পালন করিলে এ সকল কুশ্চারিত 
পরিত্যক্ত হইয়া শীল বিশুদ্ধি হয়। 

সৎকায়-দৃষ্টি-বীজ বদ্ধিত হইবার তিন প্রকার মন-ছুশ্চারিত 

কম্ম আছে। তাহা পরিত্যাগের জন্য সমাধি-স্বন্ধ মার্গঙ্ত্রয়ের 

নীতি দ্বারা “আনাপান' কন্মস্থান, অস্থি কর্মৃস্থান ও 'কসিণ? কর্মম- 

স্থানের যে কোন একটি কর্াস্থান যথাবিধি দিবা রাত্র এক হইতে 

তিন চারি ঘণ্ট। প্রত্যহ ছুই তিনবার অভ্যাস করিলে চিন্তের 
একাগ্রতা যুক্ত সমাধি লাভ হইবে, এবং তদ্বার৷ মন-দুশ্চারিত 

পরিত্যক্ত হুইয়! চিন্ত বিশুদ্ধ হইবে । 

সকায়-দৃষ্টির প্রথম বৃহৎ ভূমি পরিত্যাগের জন্য প্রজ্ঞা-স্ন্ধ 
মার্গাঙ্গদ্ধয়ের নীতি দ্বারা বিদর্শন ভাবনা অভ্যাস করিলে দশবিধ 

বিদর্শন-জ্ঞান পরম্পরা বিশুদ্ধি-লাভের সহিত এ ভূমি পরিত্যক্ত 
হইবে। এইরূপে অষমার্গ ধশ্ম সমূহ শীলাদি তিনটা স্কন্ধে 

বিভাগ দ্বারা সৎকায় দৃষ্টির তিনটা ভূমি পরিত্যাগ নীতি প্রদণিত 
হইল। 

আজীব্বান্িক শীলেলেক্স ভহস্ছিত্তি নির্দেশ । 

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া তথ! কথিত দৃষ্টির তৃতীয় ক্লেশ- 



আজীবাষ্টক শ্বীলের সংস্থিতি নির্দেশ । ৮৩ 

ভূমি সম্যক্রূপে বঙ্জন করিবার জন্য শীল বিশুদ্ধিই আমার 
একান্ত কর্তব্য কমন ইহ। মনে করিয়া, আজীবাষীক শীল পালন, 
কর! উচিত। সেই শীল যাহাতে একবারে ভগ্ন না হয় তক্রপ 
ভাবে পালন করা কর্তব্য । আজীবাষ্টক শীল অস্তের নিকট গ্রহণ 

না করিয়! কেবল নিজে নিজে গ্রহণ ও পালন করিতে পার! 

যাঁয়। অথবা নিজে নিজে অধিষ্ঠান করিলেও হয়। অধিষ্ঠান 
বিধি নিন্সে প্রদশিত হইল,__ 

(১) “অজ্জ তগৃগে পান্ুুপেতং পানাতিপাঁতা বিরমামি”। 
(২) 'অজ্জতগগে পধন্ুপেতং আদিন্াদানা বিরমামি । 
(৩) অজ্জতগগে পান্ুপেতং কামেস্থ মিচ্ছাচার! 

বিরমীমি? 
(৪) “অজ্জতগ গে পান্ুপেতং মুসাবাদা বিরমামি” | 
৫) অজ্জতগ্গে পান্ুপেতং পিঙ্থনায় বাচায়ঞ্বরমামি+। 
(৬) “অজ্জতগ গে পান্ুপেতং ফরুসায় বাঁচায় বিরমামি”। 
(৭) “অজ্জতগ গে পানুপেতং সন্্ষপ্ললাঁপ! বিরমামি)। 
(৮) “অজ্জতগ.গে পানুপেতং মিচ্ছাজীব! বিরমীমি | 

অনুবাদ । 

(১) আমি আজ হইতে যাবজ্জীবন প্রাণাহত্যা হইতে 
বিরত হুইব। 

(২) » ্ আদত্তাদান বা! চুরি হইতে বিরত হইব। 



৮৪ | মার্গা্ দীপনা। 

(৩) আমি আজ হইতে যাবজ্জীবন মিথ্যা কামাচার বা পরক্ত্রী- 
গমন ও মগ্ঘপান হইতে বিরত হইব । 

(8) » » » মিথ্যা বাক্য হইতে বিরত হইব ? 

(৫) » %* ৮» পিশুন বাক্য হইতে ১ , 
(৬) ০» ৯ ৮. কর্কশ বাক্য হইতে » » 

(৭) » % 5 সম্প্রলাপ হইতে 9 ১ 

(৮) ৮ % ৮. মিথ্যাজীৰ হইতে » 

এইরূপে শীল পালন কারীর যদি কোন একটি শীল ভগ্ন 
হয়, কেবল এঁ ভগ্রশীল অধিষ্ঠান করিয়া পুনরায় শীল বিশোধন 
করা যাঁয়। ভগ্ন হইলে পুনরায় গ্রহণ করা উচিত। নতুব 

যেটি ভগ্ন হয় কেবল সেইটি গ্রহণ করিলে ও হয়। ,ইহাঁও পঞ্চ 
শীলের ন্যায় নিত্যশীল। কেবল উপোসথ দ্বিবসে উহা গ্রহণ 

করিবার শীল নহে । উপোসথ, দিবসে উপোসথ শীল" গ্রহণ 

করা উচিস্ঞ শ্রামণের দশ শীলই নিত্যশীল, খষি পরিক্রীজক- 

গণেরও দশ শীল নিতাশাল, কিন্ত্ব ভিক্ষগণের ২২৭টি নিত্যশীল 

বা শিক্ষাপদ। ভিক্ষগণের আজীবাষ্টকশীল গ্রহণের প্রয়োজন 
নাই। উহ! ২২৭ শীলের অন্তর্গত । 

আজীবাষ্টক শীল নির্দেশ সমাপ্ত । 

প্ত দুস্জাল্িতাজ নির্দে্দস্প। 

তম্মধ্যে,--প্রাণীহত্যার অজ ৫টি। 

(১) পাণো--প্রাণ আছে এরূপ যে কোন সন্ব। 
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(২) পাণসঞ্চিতা -_প্রাণীবলিয়া সংজ্ঞা বা জ্ঞান। 
(৩) “বধকচিত্তং--বধচিত্ত বা বধ করিবার চেতনা, বা 

ইচ্ছা । | | 
(৭) “উপকমো+--উপক্রম বা কায়বাক্য প্রয়োগ । 

(৫) “তেন মরণু-সেই প্রয়োগ দ্বারা জীবের মৃত্যু । 

এই পাঁচটি তল্গামুধারী প্রাণীহত্যাকারীর প্রথম শিক্ষাপদ 

শষ্ট হয়। এইরূপ *ভইলে পুনরায় শীলগ্রহণ কর! উচিত। 
অবশিষ্ট শীলগুলিও তত্রপ জানা উচিত। 

আদন্ডাদান বা চুরির অঙ্গ ৫টি। 

€১) পরপরিগ্গহিনং-_পরাধিকার ভূক্ত বস্তু । 

(২) 'পরপরিগ্গহিত সঞ্ঞ্িঃতা৮_পরাধিকার তূত্তু বলিয়া- 
জান।» 

(৩) “খেষ্যচিন্তং__চৌদা চেতনা বা চুরি করিবে ইচ্ছা । 

(8) “উিপন্ধমে1 উপক্রম, বা কারবাক্য প্রয়োগ । 

(৫) “তেন হরণং-_-সেই প্রয়োগদ্বারা বস্তুর অপহরণ । 

মিথ্যাবাকোর অঙ্গ ৪টি । 

(১) অিতথং বথ৮-আসত্য বন্ত | 

(২) “বিসংবাদনচিস্তং-_প্রবঞ্চনাচিত্ত। 

(৩) “তিজ্জো বায়ামো'- তদ্বিষয়ে বাক্য প্রয়োগ । 

(8) পরস্সতদণ্থ বিজানন"--অপরব্যক্তির তাভামিথ্যা- 

বলিয়। জান! । 
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পিশুনবাক্যের অঙ্গ ৪টি। 
(১) “ভিন্দিতবৃবোপরো”--পরকে ভেৰকরিবার ভাব । 

(২) “ভেদপুরক্থারতা--অপরকে ভেদ করিয়া নিজে 
প্রিয় হইবার কাম্যতা । 

(৩) '“তজ্জোবায়ামে।__তদ্বিষয়ে বাক্যপ্রয়োগ । 

(8) “তস্পতদণখবিজাননং"_তাহার বাক্যদ্বারা 'সেই-ভাব 
জানান। ৰ 

কর্কশবাক্যের অঙ্গ ৪টি। 

(১) অক্কোসিতবব পরো?_পরকে আক্রোশের ভাব । 

(২) -কুপিতচিত্তং'--কোপনের চেতন! | 

(৩) অক্কোসনা+_ আক্রোশকরা । 

সম্প্রলাপবাক্যের অঙ্গ ২টি। 
(১) “নিরথকা কথাপুরক্প্লারতা'_-নিরর৫থক কথাভিমুখ। 

(২) “ 'তথারূপী কথাকথনং-_তাদৃশ বাক্যবলা । 
অর্থ, ধন্ম ও বিনয় সংযুক্ত কথার অভাব এরূপ জাতক বস্তু 

আছে যেমন, “রামজাতক,” ”ঈশজাতক+,, “হুধনুজাতক,?' 

প্রভৃতি সম্প্রলাপ বাক্যসংযুক্ত নিরর্থক জাতক বস্তু সমূহেরদ্বারা 

মিথ্যাবাক্য ইত্যাদি কর্্মপথ অঙ্গসমূহ নষ্ট হয়। বুদ্ধের 
উপদেশসমুহে শিক্ষাপদ ও কর্ম্মপপথভেদে অঙ্গ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে 
যথাকথিত নিয়মে শীলাদি গ্রহণ করাকে শিক্ষাপদ এবং যথাবিধি 

পালন করাকে কর্মপথ বলিয়া বলা হয়। যে সকল জাতকাঁদি 

বন্তুত্বারা মিথ্যাকথ| প্রভৃতি বলিতে বাধ্য হওয়! যায়, তাদৃশ 
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মিথ্যা বলাঘারা কন্দমপথ অঙ্গসমূহ নষীহয়। কিন্ত্ী জাতক 

বস্তদ্ধারা শিক্ষাপদের অজ ভগ্ন হয় না। অর্পিচ কর্মপথের 

অঙ্গ সকল ভগ্ন হয়। যে সকল মিথ্যাবাক্য দ্বারা পরের অর্থ নষ্ট 
হয়; পিশুনবাক্যদ্বারা পরের মনে কষ্ট হয়, এবং সম্প্রলাপ 
বা নিরর্থক বাক্যযুদ্ু রামজাতক প্রভৃতিদ্বারা অর্থ-ধন্ম-বিনয় 

নষ্টহয়, তাহা অজ্ঞলোকেরা জানে না। সেইজন্য নিরর্থক 

কথাদ্বার৷ অর্থ-ধন্ম-বিনয় .সকল নষ্ট করিয়া নিজের কর্মমপথ 
ধ্বংস করে। এইরূপে শিক্ষাপদ ও কন্মপথ জানি অর্থ-ধন্ম- 

বিনয় ধ্বংসকর জাতক কথাদি পরিহার করিয়া বোধিসত্তব 

জাতকাদিদ্বারা কন্মপথ হঙ্গসমূহ পরিপুরণের সম্যক্ চেষ্টাকরা 

উচিত। * এইরূপে শিক্ষাপদ ও কর্মপথ -এই ছুইটি পৃথক 
অঙ্গ প্রদর্শিত ভইল। পুনরায় প্রাণীহত্য। চুরি ব্যভিচার ও 
কর্কশ বাকা ইহাদের মধ্যে ও শিক্ষাপদ ও কর্মপথ ভিন্ন 

হইবার দ্বিবিধ মঞ্গ মাছে ;_আজীব-শীল নিত্য প্লালন করিতে 

হইলে কায়-দুশ্চারিত প্রভৃতি সপ্তুশ্চারিত কনম্মকে নিশ্চয় 

জানিতে হইবে । শীলগ্রহণ অঙ্গ ও কম্ম-পথ অঙ্গসমুহ পরস্পর 

ভিন্ন । সেই জন্য দুইটি অঙ্গই বিশেষরূপে জানা উচিত। 

অন্যথ| কম্মপথ পূর্ণ হইবে ন]। 

শীলস্কন্ধ মার্গাঙ্গতিনটির নির্দেশ সমাণ্ড। 
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ম্মাহি-ক্রহ্দ'মাপাঙ্গ তিন্নডিল্প 

হনহুল্হিত্তি ন্িদে্গশশ | 

তিনপ্রকার কায়িককন্ম, চারিপ্রকার বাচনিককন্ম এই 

সাতপ্রকার ছৃশ্চারিত-নন্্ মিথ্]াজীবশীলের অন্তর্গত কর্্ম। 

ইহাদের দ্বারা সংকায় দৃষ্টির তৃতীয় বৃহ্ড ভূমির বীজ বদ্ধিত হয়। 
স্থতরাং এ সাতপ্রকার দুশ্চারিত-কন্্ম বর্ভনদ্বারা সম্যক আজীব 

শীলযোগ্য হইলে দৃষ্টির তৃতীয় ভূমির কর্মমবীজ উৎপন্ন হইতে 
পারে না। 

দৃষ্টির দ্বিতীয় ভূমির তিন্প্রকার মন-দুশ্চারিত কর্মমবীজ 
আছে। উহা নষ্ট করিবার জন্য সম্যক্-বায়াম, সম্যক্-স্মৃতি, 
সম্যকৃ-সমাধি এই তিনটি মার্গাজদ্বার মমাধি উৎপাদ্ধিত হইতে 

পারে। তাহ! উৎপাদিত হইবার জন্য দশটি 'কসিণং ইত্যাদি 

৪০ প্রকার সমাধি কর্ম্মস্কানের যে কোন একটি কর্মস্থান 

বিধিমতে গুভ্যাস করিলে দমাধি উৎপন্ন হয়। গৃহীরা, 
গৃহকাধ্য সম্পন্ন করিবার জণ্া দিনের মধো সমাধি অভ্যাস 

করিতে পারে না, কিন্তু রাত্রিকালে নিদ্রিত না হইবার পূর্বে 

এক হইতে ছুই তিন ঘণ্টা এবং রাত্রির শেষ যামে প্রভাত 
হইবার পূর্বে ও এ নিয়মে এইগ্রন্থে 'আনাপান' নির্দেশ 
অনুযায়ী “'আনাপান”' কর্মস্থান অভ্যাস করিলে, মন একবুক্ত 

হইয়!, সমাধিস্থ হইবে । অর্থাৎ পল্মাসনে উপবেশন করিয়। 

মনকে জ্ত্যান-মিদ্ধ-নীবরণ ও রূপ, শব ইত্যাদি আবলম্বন 

হইতে অপনীত করিয়া কেন্ল নিজের শরীরস্থিত 
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'আাশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অবলম্বনে স্মতি দৃঢ় রূপে, স্থাপিত 
করিলে চিত্তে একাগ্রতাযুস্ত সমাধি হয়। তাঁদৃশ চেষ্টাকে 
কায়িক ও চৈতসিক বীর্য বা সম্যক্-ব্যায়াম-মার্গাজ, স্মৃতি- 

কে সম্যক্-স্মৃতি-মার্গা্গ, এবং মনের স্থিরতাকে সমাধি-মার্গাজ 
বল! হয়। ইহাতে চিত্ত বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থিত সৎকায়-দৃষ্টি 
উৎপন্ন হইবার “অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ দৃষ্টি” এই ভ্রিবিধ 
মনো-কণ্্ম নষ্ট হযু। এইরূপে চিত্ত বিশুদ্ধি হইলে দৃষ্টির 

দ্বিতীয় ভূমিতে আর কর্ম বীজ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
[ আনা পান দীপনী নীতি ুষ্টব্য | ] 

সমাধি-ক্কন্ধ-মার্গঙ্গ তিনটির সংস্থিতি নির্দেশ সমাপ্ত 

প্রতন্তাস্রুহ্দ-চ্মাপ্বিজ্গ পুইডিল্ল সহুক্ছিত্তি লির্দল্শ। 

শ্রীল ও টিন বিশুদ্ধি লাভ হইলে পর সওকায়দৃষ্টির 
প্রগম ভূমি পরিত্যাগের জন্য সম্যক্-দৃষ্টি ও সম্যক্-সঙ্কল্ল 
এই দুইটি প্রজ্ঞা-ক্ষন্ব-মার্গাজ লাভের চেষ্টা করা উচিত। 

ইহা বিদর্শন কর্ম-স্থানভাবনার বিষয় । এই বিদর্শন-কর্মস্থান 

ভাবনার বিষয় এই স্থানে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এই জন্য "মানাপান' 

কন্মস্থান নীতিতে “অনিত্যানুদর্শী ইত্যাদি আশ্বাস ও 

প্রশ্বাসের বর্ণন| দ্রষ্টব্য |” সংক্ষেপতঃ “দৃষ্টি বিশুদ্ধি', “সন্দেহ- 
বিনোদিনী বিশুদ্ধি', মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি', প্প্রতি- 
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পদা-ভভান-দর্শন-বিশুদ্ধি', ও জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি' এই পঞ্চ- 

বিশুদ্ধিই শরীর। এই সমস্তের কার্ধ্য নীতি,_ 

যোগীর আপন আপন শরীরের “কঠিন” ও “কোমল” এই 

ছুইটি লক্ষণে পরমার্থ পৃথিবী ধাতু, “আবন্ধন' ও ক্ষরণ: 
লক্ষণে আপ ধাতু, িঞ্চ ও শীতল? লক্ষণে তেজ ধাতু, এবং 
“উপন্ত্তন” (সঙ্কোচন ) ও দসমুদীরণ (প্রসারণ )' লক্ষণে 

বায়ু ধাতু, এই চারিটি পরমাথ ধাতু ব্রিষ্ভমান আছে। এই 
শরীরের মধ্যে মস্তক, ও হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুহ 

এই চারি ধাতুরই সমষ্টি। সমস্ত কেশ, লোম, নখ, দস্ত, 
ত্বক, মাংস, স্সারুঃ অস্থি অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদয় যকৃৎ 

ক্রোম, গ্লীহা, ফুস্ফুস্, বৃহদান্্, কষুদ্রান্ত্, বিষ্টা ও মগুজ প্রভৃতি 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি চারি ধাতুর সংমিশ্রণে শক্তিহীন ও শক্তি 

মান, কোমল ও কঠিন লক্ষণে পৃথিবী ধাতু । পু 

চাল্লি গ্কাতুব্র লক্ষণ বা স্র্ডাজের পল্লমার্থ। 
শক্তি হীন ও শক্তিমান “কঠিন” ও কোমল" এই ছুইটি 

পৃথিবী ধাতুর লক্ষণ বা স্বভাব। “আবন্ধন” ও ক্ষরণ এই 
ছুইটি আপধাতুর লক্ষণ। িঞ্চ' ও শীতল” এই ছুইটি তেজ 
ধাতুর লক্ষণ, এবং “উপন্তস্তন' ও “সমুদীরণ' এই ছুইটি বায়ু 

ধাতুর লক্ষণ। এইরূপে চারি ধাতুর লক্ষণ বা শ্বভাবের 

পরমীর্থ গ্রহণ কর! উচিত। 

(১) “কঠিন ও কোমল লক্ষণে”___পৃথিবী ধাতু। 
(২) “আবন্ধন ও ক্ষরণ লক্ষণে”--আপ-ধাতু। 
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(৩) “উষ্ণ ও শীতল লক্ষণে”__তেজ-ধাতু। 
(৪) “উপস্তস্তন ও সমুদীরণ লক্ষণে”__বায়ু-ধাতু । 

এইরূপে চারি ধাতুর লক্ষণ বা স্বভাব। পৃথিবী কঠিন 
ইত্যাদি লক্ষণ ধারণ করে বলিয়া এই অর্থে ধাতু । অন্যান্ত 

ধাতু ও তত্রপ জানা উচিত। বিষয়টি উপমা দ্বারা আরও একটু: 

প্রকট কর! যাইতেছে, 

(১) স্বভাবতই, লাক্ষাধাতুঁতে পৃথিবা-ধাতুর কঠিন লক্ষণ 
থাকে, কিন্তু উ্া অগ্নি সন্তপ্ত করিলে কোমল পৃগিবী লক্ষণ 

উৎপন্ন 'হয়, পুনরায় অগ্নি হইতে উত্তোলন করিলে পৃথিবীর 
কোমল লক্ষণ নিরোধ হয় এবং কঠিন লক্ষণ উৎপন্ন হয় । 

(৯) স্বাভাবিক লাক্ষা! ধাতুর মধ্যে যে আপ ধাতু তাহাতে 

শক্তি হীন আপ ও আবন্ধন লক্ষণ প্রকাশ থাকে । উহা 

অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, আনন্ধন লক্ষণ নিরোধ হয়, ও 

ক্ষরণ লক্ষণ উৎপন্ন হয়। পুনরার উদ্তোলন গুরিলে ক্ষরণ 

লক্ষণ নিরোধ হয়, আবন্ধন লক্ষণ উপন্ন হয় । | 

(৩) এই লাক্ষা ধাতুর মধ্যে স্বভাবতঃ শক্তি হীন শীত 

তেজ লক্ষণ প্রকাশ থাকে, অগ্নি দ্বারা স্পর্শ করিলে শীত 

লক্ষণ নিরুদ্ধ হয় ও উঞ্ণ তেজ লক্ষণ উৎপন্ন হয়। উহ! 

পুনর্ববার গ্রহণ করিলে উঞ্ণ-তেজ লক্ষণ নিরুদ্ধ হয় এবং 

শীত-তেজ লক্ষণ উত্পন্ন হয় ! 

(8) এই লাক্ষা ধাতুর মধ্যে স্বভাবতঃ শক্তি হীন উপস্তস্তন 
লক্ষণে বায়ু ধাতু আছে। অগ্নি দ্বারা স্পর্শ করিলে বায়ুর, 
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উপস্তস্তন লক্ষণ নিরুদ্ধ হয় ও সমুদীরণ ( চঞ্চলতা ) লক্ষণ 
উৎপন্ন হয়। পুনরায় গ্রহণ করিলে উপস্তস্তন লক্ষণ উৎপন্ন 
হয় ও সমুদীরণ লক্ষণ নিরুদ্ধ হয় । 

উৎপন্ন হওয়াকে উদয়, নিরোধ হওয়াকে ব্যয়, এইরূপে 

উদয় ব্যয়, জ্ঞান জ্ভাতব্য। এই কাধ্য বিদর্শন ভাবনা স্থানে 

উদয়, ব্যয় স্বভাবকে জাঁনিবার জন্য লাক্ষা ধাতুর মধ্যে 
এরূপ প্রকাশ ছার! ধাতু সকল স্ব স্ব লক্ষণে আছে বলিয৷ 
জান! যায়। তাহাকে জানিয়া নিজের শরীরে সহিত তুলন৷ 

করিতে হইবে। শির-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই লাক্ষা ধাতুর 
সদূশ। শরারে শীত, উঞ্ণ এই ছুইটি খতু নিত্য বৃদ্ধি ও 
হ্বাস প্রাপ্ত হয়। সূর্যোদয় হইতে বেলা তিনটা পধ্যস্ত 
সকল শরীরে উষ্ণ-খতু প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শীত খত 

প্রতিক্ষণে হ্রাস পায়। তিনটার পুর হইতে শীত খাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, উঞ্চ খতুচহাস পায়। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সামান্থ নীতিকে 

জানিলে অনেক নীতি জানিতে পারা যাঁয়। উষ্ণ-খতু বৃদ্ধি 

হইবার সময় শির অঙ্গাদি সমস্ত শরীর লাক্ষা ধাতু অগ্নিতে 

প্রক্ষেপ করার ন্যায় এবং শীত-খতু বৃদ্ধি হইবার নময় সমস্ত 

শরীর লাক্ষা ধাতুকে অগ্নি হইতে পুনরায় তুলিয়া লওয়ার 
গ্যায়। শীত ও উঞ্ত খতু প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত 

হইয়৷ থাকে। শীত-খতু বৃদ্ধি হইবার সময় উষ্ণ-খতু হাস 

হয়; উষ্ণ-খতু বৃদ্ধি হইবার সময় শীত-খতু হ্রাস হয়। 

বৃদ্ধি হওয়াকে উদয় ও হাস হওয়াকে ব্যয় বলিয়া কথিত 
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হয়। এই উষ্ণ ও শীত খতুর বৃদ্ধি ও ত্রাস দ্বারা কঠিন ও, 
কোমল পৃথিবী ধাতু নিত্য বৃদ্ধি ও হাঁস হয়। তত্রুপ আবন্ধন 
ও ক্ষরণ লক্ষণে আপধাত্ু, উপস্তস্তন ও সমুদীরণ লক্ষণে বায়ু” 

ধাতু নিত্য বৃদ্ধি ও হ্রাঁস হয়। শির-অঙগাদি সমস্ত শরীরই এই' 
চারি ধাতুর সমষ্টি । 

কোন জলের ভাগ্ডে জল উঞ্ণ করিলে তাহাতে যেমন অসংখ্য, 

বুদ উত্পন্ন ও বিনষ্ট হয়! তাদৃশ চাঁরি ধাতু সকল শরীরে 
উদয় ও ব্যয় হয়। 

তর কষত্র বৃদ্ধদ রাশি একত্র.হইয়া যেমন একটি বৃহ বুদে 
পরিণত হয়; আর সেই: বুদ্ধদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, 

তাহাঁতে মানুষের প্রতিবিন্ব দেখা যায়। এই প্রতিবিম্ব যুক্ত 

বুদ্ধদ নষ্ট হইলে প্রতিবিদ্বও নষ্ট হইয়া বায়। এই উপমায় 
বুদ্ধদ সদৃশ চারি ধাতুই “রূপ | দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও 

স্পর্শন এই পঞ্চ বিজ্ঞানের সহিত মন বিজ্ঞান, এই ষড়বিধ- 

বিজ্ঞীনই প্রতিবিদ্ব সদৃশ নাম' ধর্ম । এই নামরূপ ধর্ম মাত্র । 
চারি ধাতু নট হইতে হইতে “রূপ' ও 'নাম' ধর্মন্ধয় ধংস হয়। 
এই যড়বিধ বিজ্ঞানের সহিত চারি ধাতু চিরস্থায়ী নহে, এই 

আর্থ “আনিত্য ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংশ হয় এই অর্থে দুঃখ) অপার 

এই অর্থে 'অনাত্ব+ এইরূপে প্রজ্ঞ৷ স্বন্ধমার্গা্গ জনি! উচিত। 

এইরূপে শির হইতে সকল শরীরে ছুইটি প্রজ্ঞাস্বন্ধ- 
মার্গাঙ্গ উৎপন্ন হইবার কার্য নীতি সমাপ্ত । 



৯৪ , মার্গাঙ্গ দীপনী 

সম্প্রতি শির-অঙেও শির অঙ্গের চারি ধাতুতে 

সৎকায়-দৃষ্টি এবং সম্যক্ দৃষ্টি উৎ্পন্নের ক্রম বর্ণনা করা 
যাইতেছে ;-- 

এই শির অঙ্গের মধ্যে,__কেশ, লোম, ও অস্থিগুলি 

কঠিন লক্ষণ-যুক্ত। চন্ম, মাংস, রক্ত ও মগজ গুলি 
কোমল লক্ষণ বুক্ত। কঠিন ও কোমল লক্ষণই পৃথিবী ধাতু। 
শির অঙ্গ এই ছুই প্রকার পৃথিবী ধাতুতে পূর্ণ। তন্রুপ এই 
'শির অঙ্গ আপ, তেজ ও বায়ু ধাতুতেও পুর্ণ রহিয়ান্ছে। কিন্কু 
পৃথিবা ধাতু শির অঙ্গ নহে, আপ, তেজ, বায়ুধাতুও শির-অঙ্গ 

নহে। অথবা এই চারি ধাতু হইতে পৃথক্ শির অঙ্গ বলিয়। 
কিছুই নাই। যিনি চারি প্রকার ধাতুকে পৃথক্ বলিয়! জানিতে 
পারেন না, তিনি কঠিন ও কোমলাদি লক্ষণকে, সেই সেই 

ধাতু বলিয়। জানিতে পারেন না। অপিচ শির অঙ্গ বলিয়রাই 
জানে, শির-আুজ বলিয়াই দেখে এবং শির-অক্গ বলিয়াই মনে 

করে। এইরূপে শির-অঙ্গ বলিয়া জানা মনের বিপরীত কাধ্য | 

শির-অঙ্গ বলিয়। মনে ধারণা করা সংজ্ঞ। বিপরীত কাধ্য। চারি 
প্রকার ধাতুকে শির-অঙ্গ বলিয়া জানা, লক্ষিত কর!, মনে উদ্দিত 

হওয়া প্রভৃতি সৎকায়. দৃষ্টির কাধ্য। তজ্ভন্য এই কাধ্যগুলি 
'অনিত্য? ও “অনাত্ম” চারি প্রকার ধাতুকে “নিত্য', 'আত্ম” এইরূপ 

বিপরীত ভাবে লক্ষিত করে, প্রকাশ করে, দর্শন করে ও জানে । 

এই চারি প্রকার ধাতু এক ঘণ্টার মধ্যে শতাধিক বার ভগ্ন শীল 
বা ভগ্ন শ্বভাবযুক্ত । সেই জন্য ক্ষয়ার্থে “অনিতা' অসারার্ধে 
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'অনাত” এই বাক্যানুসারে 'আনিত্য” ও 'অনাতা? ধর্ম হয়। এই 

'শির-অঙ্গ মৃত্যু হইলেও নষ্ট হয় না শশ্মানে উপস্থিত হওয়া 

পর্য্যন্ত স্থিত থাকে বলিয়াই ইহাকে “নিত্য ও "আত্ম ধন্ম বলা 

হয়। তজ্জন্য চারি প্রকার ধাতুকে শির অঙ্গ বলিয়৷ জানা, 

বিচার করা, প্রকাশ হওয়া, দর্শন করা গ্রভৃতি কার্য্যগুলি 

আনিত্যকে নিত্য, অনীক আত্ম বলিয়া বিপরীত ভাবে জান 

হয়। সেই শির-অঙ্গের মধ্যে অবশিষ্ট পৃথক্ পৃথক যে কোন 

প্রতাঙ্গ আছে, তৎুসমন্তের মধ্যেও চারি প্রাকাঁর ধাতৃকে কেশ, 

এইরূপ জানা, মনে করা, চিত্রিত কর!, প্রকাশ করা, দর্শন 

করা, এবং চারি প্রকার ধার্তৃকে, লোম, দন্ত, চণ্ৎ মাংস জায়, 

অস্থি, মগজ, এইরূপে জানা, বিচার করা কল্পনা করা, প্রকাশ 

করা ও দর্শন করাকেই অনিতা-ধাতুকে “নিত্য-ধর্ম্ম অনাত্ম-ধাতুকে 

'আত্ুন্ধন্ম বলিয়! ধারণা জন্মে, ইহা তান্ুচিত। কঠিনাদি লক্ষণ 

যুক্ত ধাতুকে ধাতু এরূপে জানিতে পারে না, সেইজন্য কঠিন 
লক্ষণ সংযুক্ত ধাতুকে, কেশ, লোম, নখ, দক্ত, চন্ম, মাংস, স্মায়ু 
অস্থি ও মগজ বলিয়৷ বিচার করাই সংকায়-দৃষ্টি। কঠিন 

লক্ষণই পৃথিবী-ধাতু, শির নহে । কেশ, লোম, নখ, দস্ত। অস্থি, 

মগজ ইত্যাদি নহে, সমস্তই প্রথিবা-ধাতু । “আবন্ধনঃ ও ক্ষরণ, 

লক্ষণে আপ-ধাতু, উষ্ণ ও শীতল লক্ষণে তেজ-ধাতু । উপস্তস্তন 

ও সমুদীরণ লক্ষণে বায়ু ধাতু । কেশ নহে, লোম নহে, দস্ত নহ্বে, 

অস্থি নহে, স্নায়ু নহে, স্বভাবতঃ শির, কেশ, মগজ ইত্যাদি 
নাই, কেবল চারি ধাতু আছে। সেইক্সপ স্পষ্ট জানাই সম্যক্ 
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দৃ্টি। তাদৃশ শির-অঙ্গ হইতে অন্যান্য অজ্েও সতকায় দৃষ্টি ও 
সম্যক্ দৃষ্টি উত্পন্ন হইবার প্রণালী জ্ঞাতব্য । 

চারি-ধাতুকে পুথক্ ভাবে জানিবার জন্য যুক্তি, গ্যায়, ও 

মার্গকে পুনঃপুনঃ বিটার করাই সম্যক্ সন্বল্প। সম্যক্-দৃষ্টি 
তীরের সদৃশ, অম্যক্-সঙ্কল্প তীরকে চিহ্রিত স্থানে খজু ভাবে 
প্রবেশ করাইবার জন্য উত্তোলিত হস্ত সদৃশ । ইহা! সম্যক্ 
দৃষ্টি ও সম্যক্ সম্কল্প এই ছুই প্রজ্ঞা-ন্বন্ধ মার্গকে উৎপন্ন হইবার " 
জন্য ব্যাখ্যা কর] হইল। সেইরূপ শির-অঙ্গ হইতে সমস্ত 
অজপ্রত্য্গ পর্যন্ত দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কর! কর্তব্য । 

বিজ্ঞান ধাতুবুদ,দ সদৃশ ক্ষণে ক্ষম্ণে উদয় ব্যয় হয়। তাহাতে 
অনিত্য ও অনাত্ম লক্ষণ প্রকাশ হইবার জন্য পুনঃপুনঃ দর্শন 

করা। যিনি এই ছুই প্রকার প্রজ্ঞা-স্কন্ধ মার্কে আন্ত করিবেন 

তিনি জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার জন্য বারংবার যাবজ্জীবন বিদর্শন ভাবন; 
কাধ্য করিতে গাকিবেন। পর্বঠবাসী হৌক অথব। কৃষক হোক 

যে কেহ মধ্যে মধ্যে আপনার কার্ধ্য করিয়া মধ মধ্যে শিরঅজ 
প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গে উদয় ব্যয় জ্ঞান প্রকাশ হইবার জন্য 
বিদর্শন ভাবনা করিবেন । এইরূপে পুনঃপুনঃ নিত্য বিদর্শন 

চিন্ত! করিলে, ধাতু সমুহের উদয়, ব্যয় লক্ষণকে স্পষ্টভাবে 
সম্যক্ দৃষ্টি জ্ঞান দ্বার! সমস্ত শরীর দৃষ্ট হইবে। সওকায়-দৃষ্ট 
ক্লেশ লুগ্ত হইবে । অনন্ত সংসার হইতে আগত সকায়-দৃষ্টির 
বৃহৎ ভূমি হইতে নিবৃত্ত হওয়া যাঁইবে। সম্যক দৃষ্টি 
উৎপন্ন হইবে । দশবিধ দুশ্চারিত ধন্ম নষ্ট হইবে! দশবিধ 
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স্থচারিত ধণ্ম শ্হিত হইবে । অপায় সংসার অনবশেষ নিবৃত্তি 

হইবে । মনুষ্য দেব, ও ব্রহ্ম ভব এই সংসার মাত্র অবশিষ্ট 
থাকিবে । এইরূপে শীল স্বন্ধ মার্গাগ তিনটি, সমাধি স্থন্ধ মার্গাজ 

তিনটি, প্রচ্ঞ! স্বন্ধ মার্গাজগ ঢুইটির বিশেষ কার্ধানীতির সাহত 

শির অঙ্গাদিতে ও চারি ধাতুতে সংকায় দৃষ্টি ও সম্যক্ দৃষ্টি 
হইবার কাঁধ্যে সংক্ষিপ্ত বর্ণন! সমাপ্ত । 

আর্ধ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের বর্ণনা মমাপ্ত। 





ভআান্নাস্ান-কীলিলীল 
ম্্ব 

(শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা )। 
ঙ 

নমো তসস ভগবতো অরহতো সম্মা সন্ুদ্ধস্স | 

(১) মার্গাঙ্গ দীপনী গ্রন্থে সমাধি ও বিদর্শন এই দ্বিবিধ 
কন্মস্থান ভাবনার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্তু উক্ত 
কন্মস্থান কিরূপে ভাবনা করা উচিত তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। 

এইজন্য চারিটি স্মৃতি উপস্থানের মোট এক বিংশ কর্দস্থান 
হইতে কেবল “আঁনাপান সতি+_-এই একটি কর্মস্থান 

অবলম্বন করিয়া “আঁনাপান দীপনী”-_নামক গ্রন্থ ইহার সহিত 

ংযোজিত করিলাম । ইহা “লৌকিক সমাপত্তি” ও লোকোত্তর 
মার্গফল “নির্বাণ” লাভের পরম সহায় হইবে । অতএব ষে 

কেহ [ ভূমিকা দ্রষ্টব্য ] “আনাপান? ভাবনা অভ্যাস দ্বারা নব 
লোকোত্তর ধর্মের প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়া লোকোত্তর ৰিষ্ভা, 
বিমুক্তি ও ফল সাক্ষাৎ করিতে যত্ুবান্ হইতে পারেন। 

(২) ফলও কর্ম জ্ঞানে জ্ঞানী ও শান্ত ব্যক্তি “তিম্নং অঞ্ঞ 

তরং যামং পটিজগ গেয়্য পণ্ডিতো?--এই ধর্মপদ পালির 
অনুরূপ প্রথম, মধ্যম, ও শেষ এই তিন বয়সের মধ্যে প্রথম 
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বয়সে ভোগ সম্পতি ত্যাগ করিয়া ভব সম্পত্তির জঙ্য চেফী! 
শারভ্ত করিবে । যদি প্রথম বয়সে চেষ্টা করিতে না পারে তাহা 
হইলে দ্বিতীয় বয়সে চেষ্টা করিবে । যদি দ্বিতীয় বয়সেও চেষ্টা 
করিতে না পাঁরে তবে তৃতীয় বয়সে চেষ্টা করিবে । সেই তিন 

বয়সে কেবল ভোগ সম্পত্তি ভোগ করিয়া এই কল্পবৃক্ষ সদৃশ 
মনুষ্য শরীরকে নষ্ট করিবে না । আজ কাল অল্প বয়ে রোগ 

ও মৃত্যুর দ্বারা শরীর নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সেই 

জন্য ৫০ অথবা ৫৫ বৎসরের পর ভোগ-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া 
নিশ্চয় “ভব-সম্পত্তি" বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে । বুদ্ধের উৎ- 
পত্তিকালে ভব-সম্পন্তি বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত স্থলভ। কিন্তু বুদ্ধের 

উৎপত্তিকাল ছুর্লত। তজ্জন্য বর্তমানে গৌতম বুদ্ধের শাসনে 
পুণ্য কাধ্য সম্পাদন কর! উচিত। | 

«“ভোগ-সম্পত্তি” ত্যাগ করিয়া ভব-সম্পত্তি লাভের চেষ্টা 

নানা প্রকারু। তিমি রাজা, হস্তিপাল রাজা, ইারা প্রথম বয়সেই 
রাঁজ-সস্পত্তি ত্যাগ করিয়া খষি প্রব্রজ্যায় প্রাত্রজিত হইয়া বনে 

গমন পুর্ববক ভব-সম্পত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। মঘ-দেবরাজ 

হইতে নিমিরাজ পধ্যন্ত ৮৪ সহজ্ম রাজ! প্রথম ও দ্বিতীয় বয়সে 

রাজ-সম্পত্তি ভোগ করিয়! তৃতীয় বয়সে রাজোগ্ভানে স্থখে 

একাকী '্রক্ম-বিহার ভাবনা+ সম্পাদন করিয়া ধ্যান সমাপস্তির 

চেষ্টা করিয়াছেন। রাঁজ চক্রবসত্তী “মহা স্থদস্সন” রাজোন্ভানে 

প্রবেশ করিয়৷ ইন্দ্র-নির্মিত রত্বময় ধন্ম প্রাসাদে একচর বা 

একাকী উপবিষ্ট হইয়! ব্রহ্ম-বিহার সমাপত্তি চেষ্টা করিয়া ধ্যান- 
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সমাধি সুখে সুখী হইয়াছিলেন। রাজগিরির রাজা স্বর্ণ পাত্রে 
“আনাপান' কর্মস্থান কাধ্যের আকার লিখিয়া তক্ষশিলার রাজার 

নিকট প্রেরণ করেন । তাহা! দেখিয়৷ সপ্ততল প্রাসাদৌপরি 

একাকী বসিয়া এই "আনাপান' কর্ণস্থান অভ্যাস করিতে করিতে 

বূপাবচর সমাধির চুতুর্থ ধ্যান পরাস্ত লাভ করিয়াছিলেন। 
এইরূপে পূর্ব কালে অনেক রাজা পুর্বে ভব-সম্পত্তি ভোগ 
করিয়৷ পরে সমাধি-কুর্য্ের বিরুদ্ধ মৈথুন-কার্ধ্য ত্যাগ করিয়৷ 
ভব-সম্পত্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কূপ মনে মনে 

চিন্তা করিয়৷ জ্ঞানী ও শান্ত লোকের ভব-সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য 

চেষ্টা করা উচিত। 

(৩) * এখন ভব-সম্পন্তি কি ?-দুরলভ বুদ্ধোতপত্তি কালে 

মনুষ্য জন্ম লাভ করতঃ গুহা হয় 'আজীবাষ্টক শীল আজীবা 
লীল নির্দেশ দ্রষ্টব্য 1 রক্ষা ক্রিয়া কীরগত-স্মতি যথাবিধি 
অভ্যান করাকেই ভব জম্পন্তি বুদ্ধি বলে। শম্থ* (সমাধি) ও 

বিদর্শন ভাবনার পুর্বে কায়গত-ম্যৃতি অভ্যাস করিবে । কায়গত- 
স্মৃতি আর স্মৃতি উপস্থান আর্থতঃ এক, ত্তাহা একটা উপমা 

দ্বারা বুঝাইতেছি ;_ 

এই মনুষ্যলোকে যে, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, পাগল, শাত্মহিত ও 

পরহিত কি জানে না, ভোজনকালেও শেষ পর্যন্ত তাহার মন 

স্থির থাকে না, খাইবার সময় হয়ত ভাতের থালাট! পর্যন্ত 

উল্টাইয়া বথ! ইচ্ছা! চলিয়া যায়, আর অন্য কাধ্যের কথাই ব 

কি? ষথাঁষথ ওষধ দ্বারা চিকিৎসা করা গেলে সেই পাগল 
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ভাল হয় এবং সমস্ত কার্য্য স্ুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে । 

জ্ঞানা এবং শান্ত লোক. হইলেও সুন্মম সমাধি ও বিদর্শন ধ্যান 

অভ্যাস না করিয়া! নিজের মনকে ইচ্ছামত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

করিয়া থাকে । এই কারণ ইহাঁরাঁও সেই পাগলের ন্যায়। 

কেবলমাত্র বুদ্ধকে প্রণাম করিবার সময় ছত'প সো? ইত্যাদি 
একটি পদেও তাহাদের মনের স্থিত! থাকে না, ঘুদ্ধের গুণ 

ছাঁড়িয়া৷ অন্যাত্র চলিয়া যায়, মুখে কেবল ছিতিপি সে! ভগবা' 

ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে থাকে । কিন্তু মন ইতস্ততঃ বিচরণ 

করে। ইহলোকে এইরূপ পাগলের ন্যায় যদি মন স্থির ন৷ 

থাকে তাহা হইলে মার্গফল-নির্বাণের কথা৷ দূরে থাকুক, মৃত্যুর 

পর তাহাদের স্বর্গ প্রাপ্তিও কঠিন। ইহলোকে নিজের তস্ত 

পদ ইত্যাদি দমন করিতে না পারিলে হস্ত পদাদির কাধ্য স্সম্পন্ন 

হইতে পারে না; জিহবা দমন, করিতে ন| পারিলে চ্হ্বার 

কার্য ঠিক হয় না, মন দমন করিতে না পারিলে মনের কাধ্য 

স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এই স্থানে ভাবন! কার্ধ্যই মনের 

কাধ্য। সেইজন্য ষিনি নিজের মন দমন করিতে পারেন না 

তিনি গহীই হউন অগবা প্রাব্রজিতই হউন ভাবনা কাধ্য সম্পূর্ণ 

ভাবে করিতে পারেন না। অবক্ষ কর্ণধার ধোঝাই করা নৌকাতে 

আরোহণ করিয়া বেগবতী নদীতে অন্ধকার রাত্রে গ্রাম 

নগর ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পায় না এবং দিনের বেলায় আত 

বেগে গ্রামশুন্ত স্থানে গিয়া পড়াতে কোথাও সেই নৌকা! 

লাগাইতে পারে না। তাহার কারণ কি ? অদক্ষ বলিয়া! দেখিতে 
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দেখিতে নৌক| কআতবেগে সমুদ্রে গিয়া পড়ে। এই উপমায়, 

জৌোতশীল বেগবতী নদীর ন্যায় কামাদি চারি “ওকে জানিতে 

হইবে, মাল বোঝাই নৌকার সদৃশ এই শরীর, সেই অদক্ষ 
কর্ণধারের ন্যায় পৃথকৃজন এবং গ্রামশূন্য নদীর তীরের ন্যায় 

শৃহ্য কল্পকে (যেই কল্পে বুদ্ধ উৎপন্ন হন না) জানিতে তইবে। 

গ্রাম থাকিলেও রাদ্রির ভন্ধকার হেতু যেমন গ্রামে যাইতে 

পারে না, তন্রপ বৃদ্ধ উৎপন্ন হইলেও অষ্টু “অক্ষণ' অন্বাকারে 

প্রবেশ হেতু 'নর্ববাণ-স্গরূপ হীর পমাক্ দৃষ্টি জ্ঞান-চক্ষুর অভাঁবে 

দৃষ্ট হয়না । দিনের বেলায় গ্রাম দৃষ্ট হইলেও ভাদক্ষতার 

দরুণ নিজের ইচ্ডান্বপারে চীণিত করিতে পারে না। অবশেষে 

আোত-বেগে সমুদ্রে গিয়। পড়ে। সেইরূপ বৃদ্ধের উৎপত্তি 

কালে বৌদ্ধ হইলেও ভাবনী-কাধ্য না করিলে মনের স্থিরতা 

না পাকা বশতঃ মার্গকল-নির্বাণ রূপ তীর প্রাপ্ত ন। হউয়া 

নিরর্থক চারি ওঘ সমুদ্রে চলিয়া বায়। অনন্ত কাল হইতে 

এখন পণ্যন্ত অজ্ঞ কর্ণ ধারের হার জাবগণ চলিয়া! আসিতেছে । 

তীর প্রাপ্ত হইতেছে না। 

(৭) এখন বুদ্ধশাসনে বৌদ্ধ হইয়া যদ্ধি কারগত-ম্যৃতি 

ভাঁবন! অভ্যাম না করে তবে চঞ্চল মন লইরা মৃত্যু হইলে 

ভাসমান তরার স্যার দে সংসার সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইবে । 
স্থতরাং সমাধি ও বিদর্শন ভাবনার দ্বাঙ|। মনকে স্থির করা 

কর্তব্য। নিজের মন দমন করাই নির্ববাণতীর প্রাপ্ত হইবার 

খজুমার্গ। কারণ মন স্থির হইলে যে কোন কালে সমাপি 
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অথবা বিদর্শন ভাঁবনা করিতে পারা যাঁয়। কায়গত-স্মৃতি 
তাবনাই নিজের মনকে দমন করিবার প্রকৃষ্ঠ উপায়। সমাধি 
ও বিদর্শন কার্য করিতে না পারিলেও নিজের মনকে কায়গত 

স্বৃতিঘারা দমন করিতে পারা যায় । একূপ হইলে নির্ববাণ-রূস 

আস্বাদন করিবার স্থযোৌগ ঘটে। তজ্জন্যই বলা হইয়াছে,__ 

“অমতং তেসং বিরদ্ধতত যেসং কাঁয়গতাঁসতি বিরদ্ধা, 

অমতং তেসং অবিরদ্ধং যেসং কায়গ্ৃতাসতি অবিরদ্ধা, 

অমতং তেসং অপরিভূর্ভং, ষেসং কায়গতাঁসতি অপরি- 

ভূত, অমতং তেসং পরিভূততত* ঘেদং কীয়গতাসতি 

পরিভূতা! ।৮_-যাহারা কায়গতস্মৃতি, সমাধি ও বিদর্শন 

ভাবনার বিরোধী, তাহারা নিবর্বাণেরও বিরোধী : যাভার! 
কায়গতস্মৃতির অবিরোধী, তাহারা নির্বাণেরও অবিরোধী ; 

কায়গতস্মৃতি বাহাদের অপরিভক্ত ; তাহাদের নির্বাণও অপরি- 
ভুক্ত; যাহাদের কায়গতস্মৃতি পরিভুক্ত, নিনবাণও তাহাদের 

পরিভূক্ত, বলিয়া জানা উচিত । অর্থাৎ কায়গতম্মৃতি ভাবন! 
অভ্যাস দ্বারা নিজের মনকে দমন করিতে এবং পরিণামে 

নির্ববাণ লাভের অধিকারী হইতে পারা যায়। চিত্ত উক্ত স্মৃতিতে 

নিবদ্ধ হইলে অবাঁধেই সমাধি বিদর্শন কার্যা সম্পন্ন করিতে 

পারে। সৃতরাং প্রকাশমান নির্ববাণতীর হইতে পৃথক্ হইবার আর 

সম্ভাবনাও থাকে না। কায়গতস্মৃতি ভাবনার দ্বারা নিক্তের মন 

দমনে সমর্থ না হইলে নিঃসংশয়ে পাগলের ম্যায় ইতস্তত 
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ঘুরিয়! ফিরিয়! সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় উদাসীন হইয়া নির্বাণ 
তীর হইতে পুগক হইয়৷ বন্দূরে গিয়া পড়িতে হইবে। নিজের 
মন দমনের নানা উপায় আছে। পাগল না হইয়! স্বাভাবিক 
মনের দ্বারা গৃহ কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়। এই কার্য 
দ্বারা যাহারা সংসারী হইয়! নিজের মন দমন করিতে পারে 
তাহারাই উত্তম । ভিক্ষু হইয়। ইন্দ্রির সংবরণশীল রক্ষা করাও 
তন্ত্রপ। এইরূপে যাহাদের চিত্ত স্থির হইয়াছে, তাহারা 
তাহাদের চিুকে স্থির বলিলেন্ত প্রকৃত পক্ষে ইহাকে মনের 

স্থিরতা বলিয়৷ বলা যায় না। পরম্থু কায়গতম্মৃতি ভাবনার 

ঘারাই প্রকৃত স্থিরতা সম্পাদিত হয়। কেনন| ইহা সমাধি 
ও বিদর্শন ভাবনার প্রধান হেতু বা প্রকৃত উপায়। ইহাতে 
উপচার সমাধি ও অপপণ৷ সমাধির দ্বারাও মন স্থির হয়। 

শভিজ্ঞঞান কাধ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ । যেহেতু ইহা সমাধি-মার্গ-নীতি। 
তগুপর বিদর্শন কাধ্য করিলে নিদর্শন নীতি হইবে ৮৯ ইহা কায়- 

গতস্মতি অবলম্বনে সমাধি ও বিদর্শন কারধ্যের পূর্বাভাস । 
(৫) তচ্জন্তা এই বুদ্ধোৎপন্তিকালের নবম ক্ষণে দুর্লভি 

মন্মষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া নিজের মন দমন করিতে না পারিলে 

ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় গার হইতে পারে না। এইবরূপে 
সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা প্রণালী জ্ঞাত হইয়। অতঃপব মহা 

স্মতাপস্থান সুত্রে বর্ণিত যে কোন কায়গন স্মৃতি ভাবনা গ্রহণ 
করিতে চেষ্টা কর! উচিত। এই কায়গত স্মৃতি ভাবনা “উপরি- 
পর্নাস” পালিগ্রন্থে কায়গত স্মতি সুত্রে “আনাপান ন্বন্ধ 
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ইরধ্যাপথ স্বন্ধ' “সপ্প্রজ্ঞান স্ন্ধ' “প্রতিকূল মনোনিবেশ” 
ধাতু ব্যবস্থান স্বন্ধ' নব সিবথিকের সহিত প্রথম, দ্বিতীয়, 

তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান ইত্যাদি অষ্টাদশ প্রকার ধ্যানের বিষয় 

নির্দেশিত হইয়াছে । সেই গ্রন্থে 'আনাপান' সুত্রে একমাত্র 
“আনাপান” ভাবনার দ্বারা কায়গত স্মৃতি ভাবনা ও চারিটি ধান 

এবং বিদর্শন-বিষ্ভা-বিমুক্তি কথিত মার্গ ভাবনা কাধ্য সম্পূর্ণ 
হয়। 

বোধিসত্ব দ্িগকেও বুদ্ধত্ব লাভের জন্য আনাপান স্মৃতি 
কর্মস্থান ভাবনা! করিতে হয়। ইহাই ধন্দরত- চিরন্তন নীতি । 

এমন কি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরেও তাহারা “মআানাপান স্ৃতি” কর্মস্থান 
পরিত্যাগ করেন না। চল্লিশ প্রকার সমাধি কন্মস্থানের মধ্যে 

“আনাপান স্মৃতি, সমাধি প্রতাহ ভাবনার যোগ্য সরল নীতি। 

বুদ্ধগণ অন্য কন্মস্থান হইতে “মানাপান? কর্মস্থানকে নানা প্রকারে 

প্রশংসা করিরাছেন।  অর্থকথাচাধাগণও উহ মভাপুরুষ-ভূমি 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সাশান্তা বা সাধারণ ন্যক্তির 

সাধারণ জ্ঞান লাভের ও প্রত্রজ্যার, বিশেষ যোগ্য জ্ঞানী 

ব্যক্তির বিশেষ জ্ঞান লানের ও প্রব্রঙ্গার উপযোগী । তজ্জন্য 

পুর্বেবালিখিতানুরূপ বুদ্ধাঙ্কুর গণের মধো তক্ষশিলা নগরের রাজ! 
“পকুসাতি সপ্ততল প্রাসাদোপরি প্রকৃত রাজবেশে নিজ্জনে 

বসিয়। এই “আনাপান” কাধ্য করিতে করিতে কাঁরগওম্মৃতি ভাবন 
হইতে চতুর্থ ধ্যান সমাধি ভাবনা পধ্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন। 
তাহার সেই কাধ্য দর্শন করিয়া বুদ্ধোতপাদরূপ ছুল'ভ ফলের 
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সহিত ভব সম্পত্তি লাভের জন্ত প্রত্যেক জ্ঞানীরই 'আনাপান, 
স্মৃতি ভাবনা করা কর্তব্য । তাহাদের বোধ সৌকর্ধযার্থে নিলে 
উক্ত প্থৃতির বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে,__ 

(৬) আনাপাঁনসতি ভিকৃখবে ভাঁবিতা বহুলীকত৷ 
চভারো সতিপট্গ্রনে পরিপুরেত্তি। (১)। চতারে! 
সতিপটঠানা ভাবিতা বহুলীকতা৷ সত্ভবোক্কাঙ্গে পরি- 
পূরেন্তি। (২) সত্ববোক্ধাঙ্গা ভাঁবিতা বহুলীকতা৷ 
বিজ্জা-বিষুক্তিং পরিপুরেন্তি ৮ (৩)। 

হে ভিক্ষুগণ ! আনাপান স্মুত ভাবিত, পুনঃপুনঃ উত্পাদিত 
ও বন্ধিত হঈলে চারিটি স্মৃতি উপস্থান পরিপূর্ণ হয়। (১)। 
চারিটি প্ৃতি উপস্থান 'ভাবিত পুনঃপুনঃ উত্পাদিত ও বন্ধিত হইলে 
সপ্ত রোধ্যঙ্গ পরিপুর্ণ হয়। (২) সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাঁবিত, 
পুনঃপুনঃ উত্পাদিত ও বন্ধিত হলে (চারি মাগজ্ঞান লোকোত্তর ) 
বিভা বণ ফলজ্ঞান লোকোন্তর ) বিমুক্তি পরিপুর্ণ ভয়।” (৩) 

৭) ইধপন ভিক্খবে ভিক্খু অরঞ ঞগতো ব, রুক্খ 
৪ ব, সবঞঞ1গার গতো! ব, নিসাদতি পল্লঙ্কং আভু- 
জিত্ব! উজুং কাঁয়ং পণিধায় পরিঘুখং সতিং উপট ঠপেত্বা? | 

“হে ভিক্ষুগণ! ইহ শাসনে ভিক্ষু, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, 
অথব৷ নি যাইয়া পদ্ম(সনে (১) মেরূদগুকে সরল 

ম্প ছু ্ চে 

(১) গ্রন্থের পারতে যেঠ পদ্মানন যুক্ত িঃ দেয়া হল, রে প্ল্পালনের 

ননুনী। এইরূপ আসনের নাম পদ্মাগন। 
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করিয়া প্রণিধান পূর্বক আশ্বাস প্রশ্বীস কর্মস্থান আরম্মণীভিমুখে 
শ্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন”__ 

(৮) ১- প্রথম পাঠঃ--সে! সাতো ব অস্নসতি সতো ব 

পস্সসতি ; 
২__দ্বিতীয় পাঁঠ £-দীঘং বা -অস্সসন্তো দীঘং 

অস্সসামীশতি পজানাতি; দীঘং বা পস্সসন্তো দীঘং 

পস্সসামীতি পজানাতি। রসসং- বা অস্সসন্তো 

রস্সং অস্সসামীতি পজানাঁতি, রস্সং বা পম্সসন্তো, 
রস্সং পস্সসামীতি পজানাতি। " 
তৃতীয় পাঠ £_-সব্বকায়-পটিসংবেদী অস্সসিস্ 

সামীতি সিকৃখতি, সব্বকায়পটিসংবেদী পস্সসিস্সামীতি 
সিকৃথতি | 

৪-_চভুর্থ পাঠ ঃ--পস্সন্তয়ং কায়সংখীরং অস্সসিসূ- 

সামীতি সিকৃখতি, পস্সম্ভয়ং কায়সংখারং পদ্নসিস্সামীতি 
সিক্খতি। 

( পঠম! চতুক্ষ পালি )। 

১-_-প্রথম পাঠ 2-_তিনি স্মৃতিশীল হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ 

করেন ও স্মৃতিশীল হইয়া প্রশ্বীন গ্রহণ করেন । 

২_দ্বিতীয় পাঠ 2--অথবা দীর্ঘ আশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ দীর্ঘ 

আশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া প্রকুষ্টরূপে জানেন। দীর্ঘ 

প্রশ্বাস গ্রহণ করতঃ দীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া 
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প্রকষ্টরূপে জানেন। হ্ুম্ব আশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ হস্য আশ্বাস 

পরিত্যাগ কবিতেছি বলিয়া প্রকুষ্টরূপে জানেন ।' তুস্ব প্রশ্বাস গ্রহণ 
করতঃ হ্ম্ব প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়৷ প্রকৃষ্টরূপে জানেন। 

৩-_তৃতীয় পাঠ £-- আশ্বাসের শাদি, মধা, ও অস্ত সর্ব্র 

তাশ্বাস-কায়প্রতিসংবেদী আশ্বাস পরিশ্তাগ করিব বলিয়া চেষ্টা 

করেন প্রশ্বাসের আদি, মধ্য ও অন্ত সর্ববপ্রশ্বাসকায় প্রতি- 
₹বেদী প্রশ্ব।স গ্রহণ করিব বলিয়া চেষ্টা করেন। 

৪__চতুর্থ পাঠ £-_কায় সংস্কার প্রশমন করিবার জন্ত আশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন। কায় সংস্কার প্রশমন করিবার 

জন্য প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। 

এই “মানাপান' ভাধনার প্রথম হইতে চতুক্ষ পাঠের মধ্যে, 
১ মঃ-দ্মৃতি উপস্থিত করা ১ ২য়ঃ--দীর্ঘ ও হন্ব জ্ঞান ; ৩য় 

সকলঞ্জ্ঞান ; ৪র্থ;-- ক্রমাগত নিরোধজ্ঞান । 

(৯) এখন্ধ অর্থ কথানুসারে প্রথম হইতে চতুস্কু নাতি দ্বার! 

যোগ অভ্যাস আরম্ভ করা উচিত । তাহার বিধান একট, 

“গণনা? £--্ধীর ও শীঘ এই দ্বিবিধ গণনা লীতি দ্বার! 

আশ্বাস প্রশ্বা আরম্মণ ( অবলম্বন ) গণনা করা”। 

'অনুবন্ধনা” £--অনুবন্ধনা নীতি দ্বারা আশ্বাস প্রশ্বাস 

“আরম্মণ শীঘ্র বন্ধন করা ।% 

“থপনণ “আশ্বাস প্রশ্বাসারম্মণ স্তস্তে আশ্বাস প্রশ্বাম 

“আরদ্মণে মনের স্থাপন করা | 
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অর্থাৎ আশ্বাস ও প্রশ্বান বায়ু স্পর্শ হইবার দুইটি স্থান, 
নাসাগ্র ও ওট্টাগ্র। এই বাঘু কাহারও কাহারও নাঁসিকার 
অগ্রভাগে স্পর্শ হয় এবং কাহারও কাহারও ওষ্টের অগ্রভাগে 
স্পর্শ হয়। যাহার ষে স্থানে ভাল স্পর্শ হয় তিনি সেই স্থানকে 

অবলম্বন করিয়া পূর্বেব গণনা দ্বারা কাঁধ্য আরম্ভ করিবেন। 

মধ্যে অনুবন্ধন! ও পরে স্থাপনা দ্বারা কাধ্য কর! উচিত" এই 

তিন প্রকার কাঁধ্য নীতির মধ্যে গণনা শীত্র ও ধীর ভেদে 

দ্বিবধ। তন্মধ্যে ধীরে গণনা কিরূপ ?_পূর্বেবাক্ত দুইটি স্থানের 
মধ্যে আশ্বাস প্রশ্বাস তাঁভাঁকে স্মৃতির ছারা স্থাপন করিবার সময় 

চি চঞ্চল হয় । সেইজন্য মধ্যে মধ্যে স্পর্শ জানা যায়, মধ্যে 

মধ্যে জানা যায় না, লুপ্ত হয়। যদি প্রকাশ হয়, তাহাকে গণন৷ 
করিবে, প্রকাশ না হইলে ত্যাগ করিবে। সেই হেতু এঁ 

গণনাকে ধীর গণনা বল! হয়। ৃ 

গণনা করিলে এক হইতে পাঁচ পধ্যন্ত একবার, এক 

হইতে ছয় পধ্যন্ত একবার, এক হইতে সাত পধ্যস্ত একবার, 

এক হইতে আট পধ্যন্ত একবার এক হইতে নয় পধ্যন্ত 

একবার ও এক হইতে দশ পধ্যস্ত একবার; এই ছয়বার 

গণনা করিবে। ছয়বার শেষ হইলে পুনরায় প্রথমবার আরম্ত 

করিবে। ছয়বার সম্পূর্ণ হইলে একবার বলা হয়। পুর্বে 

মনকে নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া আশ্বাস প্রশ্বাসের 

মধ্যে যে কোনটি প্রকাশ হয়, তাহাকে এক বলিয়৷ গ্রহণ 

-করিবে। সেইরূপ ছুই, তিন, চারি, পীচ গণনা করিবে। 
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প্রকাশ না হইলে গণনা করিবে না। যে পধ্যন্ত প্রকাশ না হয় 

এক, এক, এক বলিয়া, খন প্রকাশ হয় তখন দুই বলিবে। 

পাঁচ হইলে পুনরায় এক, সেইরূপে দশবার পর্য্যন্ত প্রকাশ্ু- 

ভাবে আশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ কারীর এই গণনাকে ধীর গণনা! 

বল! হয়। তন্রপ গণনা করিতে করিতে আশ্বাস প্রশ্বাস 

অনেকু, প্রকাশ হইবে । ভাহাতে গণনাও শীঘ্র শীত্র হইবে। 

যখন সমস্ত হাগাস প্রশ্বাস স্পষ্ট হয় তখন গণনা পরিত্যাগ 

করিবে। পুর্বেবে বাক্যের দ্বারা “গণনা করিয়া প্রকাশ হইলে 
বাক্যের দ্বারা গণনা করা উচিত নহে। কেবল মনের ত্বার৷ 

গণনা করিলে কার্ধ্য সিদ্ধ হয়। 

কেহ,কেহ জপমালা গ্রহণ করিয়! ছয় বারের শেষে এক 
একদানা পরিত্যাগ করে, তাহারা একদিনে জপমালা কত হয়, 

সেরূপ গণনা করে। এস্থানে যাহ! 'আরম্মণ প্রকাশ হয় 

তাহাই প্রমাণ, জপমালার আবশ্যক নাই। রঃ 

যখন গণনা না করিলেও গণনার শ্বরূপ আশ্বাস প্রশ্বাস 

নিজের স্থানে সমস্ত প্রকাশ হয়, তখন গণনাকার্ধ্য বন্ধ করিয়া 

অনুবন্ধনাকাধ্য গ্রহণ করিবে । অনুবন্ধনা কি? অনুবন্ধনা 

বলিলে,_-গণনার স্থানে বারংবার স্পর্শ হওয়ার ন্যায় এই 

আরম্মণকে গণনা না করিয়া কেবল মন দ্বারা বন্ধন করিবে । 
এরূপ পুনঃ পুনঃ_-বন্ধন করাকে অনুবন্ধন! বল! হয়। এরূপ 

অনুবন্ধন! দ্বারা কতদিন কতকাল পধ্যস্ত অভ্যাস করিবে ?-- 

যে পর্যন্ত প্রতিভাগ নিমিত্ত প্রকাশ না হয়, ততদিন অনু- 
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বন্ধনা অভ্যাস করিবে। প্রতিভাগনিমিত্ত কি? স্বাভাবিক 

আশ্বাস প্রশ্বাস অতিক্রম করিয়া রূপসংস্থান আলোকের 

সহিত তুলার ( কার্পাসের ) সদৃশ, তারার সদৃশ, মণি, মুক্তা ও 

মুক্তামালার সদৃশ কোন একটি প্রকাঁশ হইলে এই প্রজ্ঞাপ্তিকে 
(ব্যবহারিক ধন্মকে ) প্রতিভাগ নিমিত্ত বলা ভ্য়। এই 

'প্রতিভাগ নিমিত্ত নিজের ইচ্ছান্ুরূপ -নীনাপ্রকাঁর প্রকাশ 

হইলে অনুপন্ধন! ত্যাগ করিবে । গণনা ও অনুবন্ধনা এই 

কাধ্যদ্ধয় প্রথমোক্ত স্পর্শস্থানে গ্রহণ কখিয়া কার্য সিদ্ধ হয়। 

প্রতিভাগনিমিত্ত' প্রকাশ হইবার পরে স্থাপনা নীতি- 

দ্বার কার্য আরম্ত করিবে । স্থাপসা কি ?--এই প্তিভাগ 

নিমিত্ত” প্রজ্ঞাপ্তি আরম্মণ বিশেষ, সেই জন্য নুতন আরম্মণ 

সদৃশ হয়, ব্বভাণ ধন্ম নহে । সেইজন্য মধ্যে মধ্যে লুপ্ত হইয়। 
যায়। পুনরায় প্রকাশ হইবার জন্য কাম্য করিলে বহু কষ্টকর 

হয়। তদ্ধেতু প্রাকাঁশমান “প্রাতিভাগ নিমিস্ত'কে রক্ষা করিয়া 

প্রতিদিন প্রকাশ হইতে প্রকাশতর হইবার জন্য আরম্মণে 

স্মৃতিরদ্বারা স্থিরভাবে স্থাপন কর।কেই স্থাপনা বল! হয়। 

স্থাপনা কার্যস্থানে প্রাপ্ত হইলে সপ্ত শাযোগা বভ্জনপুর্ব্বক 

সপ্তযোগ্য সেবন করিবে । তাহা এরূপ, 

“আবাঁসো, গোচর, ভম্সং, পুগ্গলো) ভোজনৎ উত্ভু ; 

ইরিয়া পথোতি সভতে অসঙ্গায়েপি বজ্জয়ে | 

সপ্পায়ে সত্ত সেবথ এবংহি পটিপজ্জতো, 

ন চিরেনেব কাঁলেন হোতি কস্নচি অগ্পণ। 1 
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“আবাস গোচর কথ! পুর্দগল ভোজন খতু, 

ইর্য্যাপথ এই সপ্ত অযোগ্য বর্জ্জিবে কিন্তু ; 
সেবা যোগ্য সপ্তবিধ যেব৷ করে এ সেবনা, 

অচির কাল মাঝে হয় কাহারও অর্পণা |» 

এইরূপে অর্থকামী যোগিগণ এই সগ্ডবিধ অযোগ্য বিষয় 

বর্জন করিয়া যাহা "যোগ্য তাহাই সেবন করিবে। তাদৃশ 
যোগ্য আচার শীল সম্পন্ন হইয়! বিচরণকারীর অচিরেই 

অর্পণ! উৎপন্ন হয়। ' পুনরায় প্রতিভাগ নিমিত্ত অধিকতর 
বদ্ধিত হইবার জন্য বন্তদিন বন্ধু মাস পর্যন্ত চেষ্টা করিবে। 

কত দিন পর্য্যন্ত করিবে ?__-কঈপাবচর চতুর্থ ধ্যান লাভ না হওয়া 
পর্য্যন্ত । 

গণনা, অনুবন্ধনা, ও স্থাপন! এই ত্রিবিধ কাধ্য নীতি দ্বারা 
অনুক্রয়ে চেষ্টা করিতে করিতে তিন প্রকার নিমিত্ত, তিন প্রকার 

ভাবনা উৎপাদিত,.করিবে। সেই তিন প্রকার নিমিত্ত ও ভাবনা 
কি ?--গণন! স্থানে প্রকাশমান আশ্বাস প্রশ্বাস আরম্মণকে 

'পরিক্ষন্ম নিমিত্ত, অন্ুবন্ধনা স্থানে প্রকাশমান আরম্মণকে 

উদদগ্রহ নিমিত্ত”, স্থাপনা স্থানে প্রকাশমান আরম্মণকে 

প্রতিভাগ নিমিত্ত বলা হয়। পরিক্ষন্ম নিমিত্ত ব! উদগ্রহ 

নিমিত্বকে গ্রহণ করিয়া যে কোন সমাধি-চিত্ত-উৎপন্ন হয়; 

তাহাকে পরি্ন্ম ভাবনা বলা হয়। স্থাপনার স্থানে অর্পণার 

পুর্ধভাগে যেই কোন ভাবনা চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
উপচার ভাবনা বলা হয়। নীতি ছুই প্রকার--চতুক্ষ নীতি 

৮৮ 
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ও পঞ্চক নীতি; চতুর্থনীতিঅনুসারে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান 
তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানকে অর্পণ! ভাবনা! বা সমাধি 
বল! হয়। পঞ্চক নীতিতে এক হইতে পঞ্চম ধ্যান পর্য্যস্ত। 

অর্গণ সমাধি সমাপ্ত । 

“আনাপান' কাধ্য গ্রহণ করিবার সময় গণনা ও অনুবন্ধনা 

স্থানে আশ্বাস প্রশ্বাস সৃষ্মম হইতে হইতে লুপ্ত হয়; সেই 
জন্য নিজের মনকে ম্পর্শ-স্থানে শ্থির ভাবে স্থাপন করিয়া 

সৃষ্মম আরম্মণকে এ স্থানে গ্রহণ করিবে; অপ্রকাশ হইলে 
পুনরায় এইরূপ চিন্তা করিবে যে আমি আশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত 
জীব, এখন আমার আশ্বাস প্রশ্বাস লুপ্ত হইবার কারণ কি ? 

এইরূপ তর্ক বিতর্ক দ্বারা বিচার পূর্ববক আশ্বীস প্রশ্বাস চেষ্টা 
করিবে। এরূপ চেষ্টা দ্বারা ষদি প্রকাশ হয় অল্লাত্র প্রতিভাগ 

নিমিত্ত প্রকাশ হইবে । উপচার ধ্যান প্রাপ্ত হইবে ; পঞ্চনীবরণ 

পরিত্যক্ত হইবে । |] | 

যোগ অভ্যাস করিবার সময় আশ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে 

সূন্দম হইয়! লুপ্ত হয়; তাহা আমি দেখিয়াছি । এ স্থানে 
যদি আরম্মণ লুপ্ত হয়, তাহা হইলে এই ভাবনা কার্ধ্যে অপটু 
যোগী আমার নিকট আশ্বাস প্রশ্বীস লুপ্ত হইয়াছে, এরূপ 
মনে করিয়া একাধ্য পরিত্যাগ করে। ভজ্জন্য স্থির ভাবে 

স্মৃতি রক্ষা করিবে। 

(১০) পালি গ্রন্থে বার চারি প্রকার, এই চারি প্রকারের 

মধ্যে স্পর্শ স্থানে স্মৃতি স্থাপন করিয়া গণনা! দ্বারা আশ্বাস ত্যাগ 
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*ও প্রশ্বীন গ্রহণ করাকে প্রথম বার । . এইরূপে কাল পরিচ্ছেদ 

করিয়া সাধ্যান্ুসারে এক ঘণ্টা হইতে তিন চারি ঘণ্টা পর্য্যস্ত 

যোগ অভ্যাসের স্থানে প্রবেশ করিয়া অভ্যাস করিবার সময় 

বাহা আরদ্মণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে দমন 

করিবার জন্য গণনা নীতি দ্বারা যোগ অভ্যাস করিবে। এ 

সময় ছর্ঘ ও হ্ন্ব আশ্বাম প্রশ্থাস জানিবার জন্য অভ্যাস 
কর! উচিত নহে। পালি গ্রন্থ মতে আশ্বাস বলিতে ত্যাগ 

করা এবং প্রশ্বাস বলিতে গ্রহণ করাকে বুঝায়। এই পালির 

অনুরূপ স্পর্শ স্থানে স্থৃতি স্থাপন করিয়া বিক্ষিপ্ত চিন্ত দমন করা 
উচিত। সেই জন্য অর্থ কথা গ্রন্থে 

বহিশ্বিসট বিতকৃক বিচ্ছেদং কত্বা আস্সাস পস্সা- 

সারম্মণে সতি সংথপনণথংযেব হি গণন]11” অর্থাৎ__-গগণনা 
নীতির দ্বারা বাহ বিস্তৃত বিতর্ক বিচ্ছেদ করিয়! নিজের 
শরীরের স্থিত আশ্বাস প্রশ্বাসারম্মণে স্মৃতি সংস্থিতির জন্যই 

গণনা” বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 

গণনার পর অনুবন্ধনা কালে আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস 

গ্রহণ নীতির অনুরূপ স্পর্শ স্থানে স্মৃতি স্থাপন করা । দীর্ঘ 
আশ্বাস ও দীর্ঘ প্রশ্বা গ্রহণ ও পরিত্যাগ পালির অনুরূপ 

স্পর্শ স্থানে স্থির ভাবে স্মৃতি স্থাপন করিয়া দীর্ঘ ও .হুস্ব 

নাশ্বাস প্রশ্বাসকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিবে। দীর্ঘ ও 

হ্রত্ব আশ্বীন প্রশ্বাস জানিবার জন্য আদি, মধ্য ও অস্ত 
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গ্রহণ করিয়! স্মৃতি দ্বারা কার্য করা উচিত নহে। স্পর্শ 

স্থানে স্বৃতি শ্থির ভাবে স্থাপন করিয়া আমি দীর্ঘ তুস্থ 
ঠিক জানিবার জন্য স্মৃতি স্থাপন করিব এই রূপই করা 
উচিত। দীর্ঘ কিরূপ ?-_স্পর্শ স্থানে স্পর্শ করিতে বিলম্ব হয় ; 
স্ব স্পর্শকালে শীঘ্র হয়। ধীরে ধীরে নিক্রমণ ও প্রবেশ 

কে দীর্ঘ, শীত্র শীঘ্র নিজ্রমণ ও প্রীবেশকে হ্স্ব বলা হয়। 
মনের ব্যাপার অনেক বিস্তার, সেই জন্য কেবল স্পর্শ 
স্থানে স্মিতি স্থাপন করিলে, স্থান হইতে ভিতরে ও বাহিরে 

দুইটি স্থান প্রকাশ হইবে। স্বয়ং প্রকাশ হইবে। দীর্থ ও 

হুম্থ আশ্বাস প্রশ্বাদ জান! স্থির হইলে অর্থাৎ_-ছ্বিতীয় বার 
শেষ হইলে, আশ্বাসের আদি মধ্য ও অন্ত সর্ধ্ব আশ্বাসকায়- 

প্রতি-সংবেদী আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাসের 'আদি, মধ্য 

ও অন্তসব্বপ্রশ্বাসকায় প্রতিসংবেদী প্রশ্বাস গ্রহণ * করিক 

বলিয়া এই তৃতীয় পাঠ পালি অন্বয়ের অনুরূপ স্পর্শ-স্থানে 
স্মৃতি স্থির ভাবে স্থাপন করিয়। দীর্ঘ ও হ্ম্ব আশ্বাস প্রশ্বাসের 

সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত সমস্ত জানিবার জন্য বিশেষ 

ভাবে কাধ্য আরম্ভ করিবে। পালি গ্রন্থে “বহিনিজ্রমণ 

আশ্বাস বায়ুর নাভ আদি, হৃদয় ( বক্ষমূল ) মধ্য, নাসিকার 

অগ্রভাগ অন্ত। অভ্যন্তর প্রবিষ্ট প্রশ্বাস বায়ুর নাসিকাগ্র 

আদি, হৃদয় মধ্য ও নাভি অন্ত।" 

আশ্বাস পরিত্যাগ করিবার সময়, সাধারণ ভাবে পরিত্যাগ 

না করিয়া আদি স্থান হইতে স্পর্শ স্থান মনে স্পর্শ করিয়া 
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আমি আশ্বীস পরিত্যাগ করিব এইরূপ মনে বিচার করিয়া 

'পরিত্যযগ করিবে । স্পর্শ স্থান হইতে নাভি স্থান পর্য্যন্ত প্রশ্থা্ 

মনে স্পর্শ করিয়া আমি প্রশ্বাস গ্রহণ করিব এইরূপ রিচার 

করিয়! গ্রহণ করিবে । এরূপ চেষ্টা কালে প্রথম স্পর্শ স্থান 
পরিত্যাগ করিবে নাও পরিত্যাগ না করিলেও আদি, মধ্য, 

অন্ত জাঙ্গা যায়। তৃতীয়বার সমাণ্ত। 

যখন আদি, মধ্য ও অন্ত প্রকাশ হয়, তখন কায় সংস্কার 

প্রশমণ করিবার জন্য আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ এই 

চতুর্থ পাঠ পালি অন্বয়ের অনুরূপ যে পর্য্যন্ত কর্কশ আশ্বাস 

প্রশ্বাস স্বয়ং সুক্গন, ও ধীরে ধীরে লুপ্ত না হয়, আমি সুষ্ষম 

আাশ্বাস প্রশ্মস করিবার জন্য লুপ্ত আশ্বাস প্রশ্বাসান্ুরূপ হইবার 
জন্য এই কাধ্য করিব, এইরূপ বিচার করিয়। পুনরায় কার্য 

আরম্ত করিবে। এরূপ কাহার স্বয়ং লুপ্ত হইয়৷ যায়। ইহা 
আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি । গ্ণন। বর্সেনৈব পন 

মনমিকার-কাঁলতো৷ পড়তি অনুকৃকমতো 'ওলারিক অস.সাস 

পস্সাস নিরোধ বসেন কায়দরথে বুপসন্তে কায়ো পি চিত্তং পি 
লহুকং হোতি ; সরীরং আকাসে লঙ্ঘনীকারপর্ভং হোঁতি |, 
অর্থাৎ “গণনানীতি বশে মনোনিবেশ কাল হইতে যোগপ্রভূত্ 

অনুক্রম হইতে স্থল আশ্বাস প্রশ্বাস নিরোধদ্বারা কায়িকক্লেশ 

উপশান্ত হইলে, এই ভূতরূপ শরীর ও চিত্ত লযু হয় এবং 

শরীর অন্তরীক্ষে লঙ্বনাকার প্রাপ্ত হয়” ( অর্থ কথা )। 

পল্লাসন ভূমি হইতে চারি অঙ্ুল উদ্ধে উঠার কথা আমি 



১১৮ আনাপান-দীপনী। 

শুনিয়াছি; প্রত্যক্ষ করিনাই। সেইরূপ আশ্বাস প্রশ্বাস লুপ্তের 
তার সুন্মম হইলে স্পর্শ স্থানে স্মৃতি স্থাপন করিয়া পুনরায় আরম্মণ 
প্রকাশ হইবার জন্য কাঁধ্য করিবে । যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে 

প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইবে। তখন ভয়-ত্রাস, নিদ্রা, 

আলম্ার্দি পঞ্চনীবরণ পরিত্যক্ত হইবে--উপাচার ধ্যানপ্রাপ্ত 
হইবে। ্ টি 

গণনা, অনুবন্ধনা, ফুসনা, ঠপনা» সল্লকৃখনা, বিবট্ঠনা, 

পরিস্থদ্ধি।” এই সাঁতপ্রকার “আনাপান' কার্যনীতির মধ্যে 
গণনা, অনুবন্ধনা, ঠপনা” এই তিন প্রকার কার্ধ্যনীতি সমাপ্ত । 

এই প্রথম চতুক্ষ অভ্যস্ত হইলে তৎপর বিদর্শন ভাবন! 
আরম্ত কর! উচিত । | 

প্রথম চতুহ্ সমাপ্ত । 

(১১) : এখন অর্পণা ধ্যান কথিত স্থাপন নীতিতে দ্বিতীয় 

চতুক্ষ বর্ণনা করিব, 

(১) “পীতিপটিসংবেদী অস্নসিস্সাধীতি সিকৃথতি ; 

পীতিপটিনংবেদী পস্নসিস্সামীতি সিকৃখতি। 
(২) স্থখপটিসংবেদী অস্সসিস্পামীতি সিকৃখতি ; 

হ্বখপটিসংবেদী পস্সসিস্সামীতি সিকৃখতি। 
(৩) চিত্তসংখারং পটিসংবেদী অস্সসিস্সামীতি 

সিকৃখতি ; 
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চিত্তসংখারং পটিসংবেদী পস্সসিস্সামীতি 
সিকখতি। 

(8) পস্সন্তয়ং চিত সংখারং অস্নসিস্সাঁমীতি সিকৃখতি; 
পস্সম্ভয়ং চিতসংখারং পস্সসিস্সামীতি সিকৃখতি 1 

ন্ | ( ছুতীয় চতুকৃকপালি )। 
(১) প্রীতি প্রতিসংবেদী আশ্ান পরিত্যাগ ও প্রশ্বীম গ্রহণ 

করিতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ যখন *প্রতিভাগ নিমিত্ত” আরম্মণ- 

গ্রহণ করিয়া যে কেহ বূপাবচর প্রপম ধ্যান ও দ্বিতীয় 

ধান উত্পাদন করে তখন তাহার অত্যধিক গ্রীতি প্রকাশ হয়। 
(২) এখ প্রতিসংবেদী আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ 

করিতে চেষ্টা করেন, বখন প্প্রতিভাগ নিমিত্ত আরম্মণ 

গ্রহণ ধরিয়া যে কেহ রূপাবচর তৃতীয় ধ্যান উৎপাদন করে, 

তখন তাহার অধিক সুখ প্রকাশিত হয়। : 

(৩) (বেদনা সংস্ঞা যুক্ত ) চিত্ত সংক্গার প্রতিসংবেদী 

আশ্বাস পরিতাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ 

যখন এই গ্রত্তিভাগ নিমিন্ত জারম্মণ গ্রহণ করিয়। যে কেহ 

উপেক্ষা বেদনা কথিত চিত্তসংস্কীর যুক্ত চতুর্থ ধ্যান উত্পাদন 

করে, তখন তাহার চিত্তে সংস্কার প্রকাশিত ভয়। 

(8) চিত্তের সংসার প্রশমণ করিবার জন্য আশ্বাস 

পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ--যে 
কেহ কর্কশ বেদনা ও সংজ্ঞাকে ক্রমে ক্রমে শাস্ত করিবার 
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জন্য. কার্য্য করে, তখন তাহার চিত্ত সংস্কার শীস্ত হয়। ইহা 

চিত্ত সংস্কারের শান্তি কার্ষ্য । 
এই চারি ধ্যানকে অর্থ-কথা গ্রন্থে অর্পণ! ধ্যানের স্থানে 

বণিত হইয়াছে । যখন পপ্রতিভাগ নিমিত্ত স্থিরভাবে প্রাপ্ত 
হইবে। তখন হইতে উপচার ধ্যান স্থানে মনের তৃপ্তি প্রকাশিত 

হইবার জন্য কাধ্য আরম্ত করিবে । মনের শান্তি প্রকার্শহইবার 

জন্য কাধ্য আরম্ভ করিব এরূপ বিচার হওয়। উচিত। 

দ্বিতীয় চতুক্ধ সমাপ্ত । 

(১২) এখন সেই অর্পণা ধ্যানে প্রবেশ পূর্বক তৃতীয় 
চতুক্ষের বর্ণনা করিব,__ 

১ “চিত্তপটিসংবেদী অসসসিস্সাঁমীতি .সিক্খতি ; 

চিত্তপটিনংবেদী পম্সসিস্সামীতি সিকৃথতি | 

২ অভিপমৌদয়ং চিত্তং' অস্সসিস্সমীতি সিকৃখতি ; 

অভিপমোদয়ং চিত্তং পস্সসিস্সামীতি সিকৃখতি । 

৩ সমাঁদহং চিভ্তং অস্স্সিস্সামীতি সিকৃখতি, 

সমাদহং চিত্তং পস্সনিস্সামীতি সিক্খতি। 
£ বিমোঁচয়ং চিভভং অস্সপিস্সামীতি সিকৃখতি ; 

বিমোচয়ং চিত্তং পস্সসিস্সাম।তি মিকৃখতি 1 

তৃতীয় চতুকৃক পালি। 
১ “চিত্ত প্রতিসংবেদী আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ 

করিতে চেষ্টা করেন” অর্থাৎ মনের বিশেষ প্রকাশ হইবার 



আনাপান-দীপনী। ১২১ 

জন্য সেই আরম্মণে চারি প্রকার ধ্যানে পুনঃপুনঃ প্রবেশ করাকে 
চিত্ত প্রতিসংবেদী বলা হয় । 

২ “চিত্তকে অভিপ্রমোদিত করিয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও 

প্রশ্বীস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন”_-মনের বিশেষ প্রকাশ 

হইবার পরে মনের ৰ্বশেষ আনন্দ হইবার জন্য প্রীতি সংযুক্ত 
প্রথম দ্বিতীয় ধ্যানকে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করাকে অভিপ্রমোদিত 
চিত্ত বলাহয়। « 

৩ “চিত্ত সম্যক্রূপে স্থাপন পূর্বক আশ্বাস পরিত্যাগ ও 
প্রশ্থীস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন”_-মনের বিশেষ ভাবে 

প্রফুল্লিত হইবার পরে, বিশেষ স্থির হইবার জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ 
ধ্যান চেষ্টা করাকে “সমাদহং চিত্ত বলা হয়। 

৪ “চিত্ত পঞ্চ নীবরণ হইতে বিমুক্ত করিয়া আশ্বাস 

পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ «করিতে চেষ্টা করেন”-_মনকে 

প্রতিপক্ষ ধর্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য সেইঞ্চারি প্রকার 

ধ্যান পুনঃপুনঃ চেষ্টা করাকে বিষুক্ত চিত্ত বলা হয়। 

এই চতুর্থ ধ্যানকে অর্থকথা গ্রন্থে অর্পণা ধ্যান চেষ্টা 
করিবার স্থানে বর্ণিত ভ্ইয়াছে। তৃতীয় চতুক্ সমাপ্ত । 

(১২) এখন অর্পণা ধ্যানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বিদর্শন 
কন্মস্থান ভাবনা কার্ধ্য চারি প্রকারের চতুক্ষ কাধ্যনীতি বর্ণন! 

করিব, ও 

. “অনিচ্চানুপস্সী অসসসিস্সামীতি সিকৃখতি ; 

অনিচ্চানুপস্সী পঙ্সসিস্সামীতি সিকৃখতি । 
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২ বিরাগানুপস্সপী অস্সসিস্সামীতি সিকৃখতি ; 
বিরাগানুপস্সী পস্নসিস্সামীতি মিকৃখতি | 

৩ নিরোধানুপস্সী অস্সসিস্সামীতি সিকখতি ; 

নিরোধানুপস্সী পস্সিস্সামীতি সিকৃখতি। 

৪ পটিনিস্সগগানুপস্দী অস্সসিস্সামীতি সিকুখুতি ; 
পটিনিস্দগ গাঁনুপস্সী পস্সসিস্সমীতি সিক্ত 

চতুণ্থ চতুকৃক পালি। 

১ “অনিত্য অনিত্য এইরূপ ,পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে 

করিতে অনিত্যানুদর্শী হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ 
করিতে চেষ্টা করেন। এ 

২ বিরাগানুদর্শী হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ 
করিতে চেষ্টা করেন। | 

, ৩ নিরোখানুদর্শী হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ 

করিতে চেষ্টা করেন। 

& প্রতিনিসর্গানুদর্শী ( পরিত্যাগ দর্শন করিয়া) হইয়! 
আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন ।” 

ইহা বিদর্শন কর্মস্থান ভাবনার কাধ্যনীতির মুল বচন। 
পরে বিশেব বণিত হইবে । চতুর্থ চতুক্ষ সমাপ্ত। 

১৪ এখন যে কেহ এই “আনাপান” ম্মৃতির কার্য নিত্য 

অভ্যাস করে, তাহার জন্য চারি স্মৃতি উপস্থানের কাধ্য স্পূণ 

হইবার নীতি এরূপ, 
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চতুর্থ চতুক্ষের মধ্যে গণনা, অনুবন্ধনা৷ এই ভুইটি কার্য্যপ্বারা 
প্রথম চতুক্ক প্রাদর্শন করা হইয়াছে । এই প্রথম চতুষ্ষ কেবল 

কায়ানু দর্শন প্মৃতি উপস্থানের কার্য মাত্র। তজ্ভন্য বলা 

হইয়াছে যে,_-কায়েন্ কায়ঞ্ঞতরাহং ভিক্খবে এতং 

বদামি ; যদিদং অস্সাঁসপস্সাস। ।৮-ভিক্ষুগণ! যে কোন 
আস্বীস প্রশ্বাসকে জমি, তাহা এই শরীরের পৃথিবীকায়, আপকায় 
ইত্যাদির মধ্যে অন্যতর একটি বায়ুকায় মাত্র বলি। ইহা 

প্রথম চতুষ্ষ। ১ । 

বেদনার বেদনাঞঞ্তরাহং ভিকৃখবে এতং বদামি ; 
যদিদং , অস্সাস-পস্সাসানং সাঁধুকং মনসিকারে। 1৮৮ 

হে ভিক্ষুগণ ! যে কেহ এই আশ্বাস প্রশ্থীদকে স্ুন্দররূপে 

অভগ্লাস করে, এই মনযোগীর বেদনা সমুহের মধ্য অন্কতর 

একটি বেদনা,বলিয়। আমি বলিতেছি। ( এইন্ানে স্থন্দররূপে 
বলিলে, প্রীতি প্প্তি সংবেদী' উৎদাহ বিশেষকে বুঝায়, 

তাহাকে সাধু প্রযত্র বলা হয়।) এইস্থানে আশ্বাস প্রশ্বীসকে 

আরম্মণ করিয়া জ্ঞানে বেদনা স্পষ্ট উত্পন্ন হয় । সেইজন্য এই 

চতুষ্ষকে বেদনানুদর্শন স্মৃতি উপস্থানের কাধ্য বলে। ২। 

তৃতীয় চতুক্ষের কা চিন্তানুদর্শন স্মৃতি উপস্থানের কাধ্য । 

এইস্থানে আশ্বাস প্রাশ্বাসকে আরম্মণ' করিয়া! জ্ঞানে, মন গ্রাকাশ 

হয়; সেইজন্য এই চতুক্ষকে ০০৪ স্মৃতি উপস্থানের 

ঠা বলা হয়। ৩। 
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অনিত্যানুদর্শী ইত্যাদি চতুর্থ চতুক্ষের কার্য্য, ধণ্মানুদর্শন 
স্মৃতি উপস্থানের কাধ্য। এইস্থানে আশ্বাস প্রশ্বাসকে 'আরম্মণ' 
করিয়া স্বীয় চিত্তের পরিত্যজ্য অভিথ্যা ও দৌর্ম্মনত্য এই 

দুইটি প্রহাণ ধর্ম জ্ঞানে প্রকাশ হয়। সেইজন্য এই চতুর্থ 
চতুষ্ষকে ধন্মানুদর্শন ল্মৃতি উপস্থানের কার্য রলে। যে যোগীর 

(সেই অভিধ্যা ও দৌর্ম্মনশ্য পরিত্যক্ত হয়, সেই যোগীর তাহা 
ভালরূপে জ্ঞান দ্বার! দৃষ্টি পুর্ববক অধ্যুপেক্ষিত হয়; সেই হেতু 
ও ধন্মানুদর্শন স্মৃতি উপস্থান কথিত হয়। ৪। 

চাঁরি স্মৃতি উপস্থান* সমাপ্ত । 

১৫। এখন “আনাপান” কাধ্যকে যে কেহ নিশ্চয়ভাবে 

করে, তাহার জন্য সপ্ত বোধ্যঙ্গের কার্য সম্বন্ধে, ও কার্যের সিদ্ধি 
লাভ সম্বন্ধে বর্ণনা! কর! যাইতেছে,স্মৃতি উপস্থান কাধ্য হইয়াছে 
বলিয়। প্রতিদিন সেই আরম্মণে স্মৃতি স্থির - হওয়া, বৃদ্ধি 

হওয়] এই কাধ্য স্মৃতি সম্থোধ্যঙ্গের ভাবন! কাধ্য । “যম্মিং সময়ে 

ভিকথুনো উপট্ঠিতা সতি হোতি, অসম্মুট ঠা; সতি 
সন্বোক্কাঙ্গে। তম্মিং সময়ে ভিক্খুনৌ আরদ্ধো হোতি।; 
“যে সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থিত হয়,” সেই সময়ে 

ভিক্ষুর স্মৃতি সন্বোধ্যজগ সিদ্ধি হয়, সম্পুর্ণ হয় ইহাই অর্থ । 
সেই আনাপান কার্ধ্য সম্বন্ধে ধর্্মগুলি প্রতিদিন বিচার করিতে 

করিতে যদি জ্বানে প্রকাশ হয়, তাহ! হইলে ধণ্ম বিচয় সন্বোধ্যঙ্সের 

ভাবন৷ কার্য্য হয়। সেই কার্যে যদি প্রতিদিন চেষ্টা বৃদ্ধি হয় 
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তাহ! হইলে বীর্য্য সন্থবোধ্যঙগ হয়। শ্রীতি প্রতিসংবেদী হইয়া 

সেই আরম্মণে, সেই কার্ধ্যে প্রতি দিন মনের আনন্দ বৃদ্ধি হওয়া: 

শ্লীতি সন্বোধাজের কার্য । সেই আরম্মণে, সেই কার্যে মনের 

আনন্দ হইবার পরে, সেই কার্যে আলন্যা, তন্দ্রা, ইত্যাদি উষ্ণ, 

ধন্ম ক্রমে ক্রমে যদি শান্ত হয়, তাহা হইলে প্রশ্রদ্ধি সন্যোধ্যজ 

উৎপন্ন হয়। প্রশ্র্ি সম্বোধ্যঙ্জের পরে, সেই আরম্মণে, সেই 
কার্যে যদি মন সম্পূর্ণরূপে স্থিত হয়, তাহা হুইলে সমাধি' 

সন্বোধ্যঙ্গের কার্ধ্য হয় । সমাধি সন্বোধ্যজগ উৎপন্ন হইলে পরে 
মনের চঞ্চলতা হওয়ার কোন ভয় থাকে না। সেই আরম্মণকে 

উপেক্ষা করিয়া! আরম্মণ "এবং মনকে ত্যাগ করিতে পারে। 

তর্থাণড ত্যাগ করিলে তখন নষ্ট হয় না বলিয়া উপেক্ষা সন্বোধযজ 

উৎপন্ন হয় পালি গ্রশ্থে এই সকল সুতি উপস্থানের মধ্যে 

কোন এক ধন্মে সাত প্রকার সন্থোধ্যঙ্গ ধর্ম উত্পন্ন হইবার 

কর্থা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। 

সপ্ত বোধ্যঙ্গ সমাপ্ত। 

(১৬) এখন “আনাপান” কার্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া 

বিদর্শন বিদ্যা, মার্গ বিষ্ভা ও কল কথিত বিমুক্তি মার্গ নীতি ও 

সংশোধন নীতি দশন করিবার জন্য “কথং ভাবিতা চ 

ভিক্খবে সত্তবোস্ত্ীঙ্গা কথং বহুলীকতা। বিজ্জা বিমুতিং 
পরিপুরেন্তি ? ইধ ভিকৃখবে ভিকৃখু সতিসন্বোক্কঙ্গং ভাবেতি 
বিবেক-নিস্সিতং বিরাগ-নিস্সিতং নিরোধ-নিস্স্তিং বোস- 
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গ্গ-পরিণামিং। ধন্ম-বিচয়-সন্বোক্কাঙ্গং ভাবেতি **" 
বীরিয়-সন্ঘোঙ্থাঙ্গং ভাবেতি *** পীতি-সন্বোস্বঙ্গং 

ভাবেতি *** পসঅদ্ধি-সম্বোজ্বঙ্গং ভাবেতি *** 
সমাধি-সন্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেতি **. উপেক্ষা-সন্বোজ্বঙ্গং 

ভাবেতি, বিবেক-নিসসিতং বিরাগ-নিস্সিতং নিরোধ- 

নিস্সিতং বোৌসগগ-পরিণামিং। অর্থা_-“ভিক্ষুগণ সপ্ত 

বোধ্যঙ্গকে কিরূপে ভাবিলে, কিরূপে বাড়হিলে বিদ্যা বিমুক্তি 

ধর্ম পরিপূর্ণ হইবে ! হে ভিক্ষুগণ ! ইহ শীসনে কোন ভিক্ষু 

স্মৃতি সম্ঘোধাজকে ক্রেশ শুণ্য নির্ববাণস্থানকে আরম্মণ' করিয়া 

বিরাগ নিশ্যত, ক্লেশ বিনষ্ট হইবার নির্বাণ “আরম্মণ' করিয়া, 

ক্লেশ পরিত্যাগ হইবার নির্বাণ “আরম্মণ” করিয়৷ এই স্মৃতি 
সান্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন," ধন্ম-বিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, 

***বীর্য্য-সন্থোধ্যজ ভাবন! করেন,*** প্রীতি-সম্োধ্যঙ্গ ভাবন! 

করেন,..প্রশ্রদ্ধি-সন্োধ্ঙ্গ ভাবনা করেন, সমাধি-সন্বোধ্যজ 

ভাবন! করেন, উপেক্ষা-সম্থোধ্যগ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ ! 

এইরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবন৷ করিলে, বদ্ধিত করিলে বিদ্যা 
'বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়। বিবেক, বিরাগ, নিরোধ ও উৎসর্গ- 
পরিণামী ( ক্লেশ পরিত্যাগ পূর্বক নির্বাণ আরম্মণ করা ) এই 
চারিটি নির্বাণেরই নাম। বর্তমান জন্মে নির্ববাণ প্রাপ্ত হইবার 
জন্যা যে কোন ভাবন! কাধ্য করা হয় তাহাকে বিবেক নিস্থত 

বলা হয়। কেবল কুশল উৎপন্ন হইবার জন্য করিলে বর্ত 
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নিশ্থত বলে। গণনা ও অনুবন্ধনা টি দ্বারা উপচার ধ্যান 
অর্পণা ধ্যান কথিত স্থাপন! নীতি দ্বারা! অনুক্রমে কার্য করিলে 
চারি স্মৃতি উপস্থানের সহিত সপ্ত বোধ্যঙগ উৎপাদিত হয়। 
তাদৃশ উৎপন্ন হইলে মৃত্যুর পর দেবতা ও ব্রহ্ম! হইবার জন্য 
প্রার্থন। করিলে বর্ত নিস্থত হয়। গণনা নীতি, অনুবন্ধন! নীতি 
উপচার ধ্যান কথিত স্থাপনা নীতি দ্বারা অনুক্রমে 
কার্য করিলে চারিটি স্মৃতি উপস্থানের সহিত সপ্ত 

বোধ্যক্গ উৎপাদিত হয়। সেইরূপ উৎপন্ন হইলেও 
মৃত্যুর পর দেব ব্রহ্ম হইবার জন্ঠ প্রার্থনা করিলে বর্তনিস্থত 
বল! হয়। উপচার ধান তর্পণা ধ্যান অনিত্যানুদর্শন উৎপন্ন 

হুইব৷ মাত্র যদি কাধ্য বন্ধ করে তাহা হইলে ব্রিভৌমিক 
বর্তে নাস্মিয়! যায়, পরে শ্ব্গ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থন৷ 

করে। সেই জন্য উপচার ধ্যান, অর্পণ! ধ্যানে অনিত্যানুদর্শন 
হইবা মাত্রই বন্ধ না করিষ্কা উহ জন্মে বিবর্ত মার্গ প্রাপ্ত 
না হওয়া পর্য্যন্ত আমি চেষ্টা করিব সেইরূপ বিষার করিয়। যদি 
কাধ্য করে তাহা হইলে বিবেক নিস্থত, বিরাগনিস্যত, নিরোধ 

নিশ্ুত ও উৎসর্গ পরিণামী বলা হয়। এইরূপ ক্রমে ক্রমে 

বৃদ্ধি হইবার জন্য কার্ধ্য করিলে বিদ্ভা-বিমুক্তি মার্গ প্রাপ্ত হইবে । 
বিদ্যা-বিমুক্তি মার্গ প্রাপ্ত হইলে বিবেক বিরাগ, নিরোধ 

ও উৎসর্গ কথিত বিবর্ত ধশন্ম প্রাপ্ত হইবে । বিবর্ত কি? 

নিব্বাণ এখন সংসারে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া, ইহ জদ্ষে 
একমাত্র বিবর্ত ধর্্দকে নিজের হিত ধর্ম জানিয়। আদর করিবে । 
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বিবর্ত ধন্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, বিষ্া-বিমুক্তি এই ছুই: 

ধমকে চেষ্টা করিতে হইবে, বিষ্তা-বিমুক্তি এই ছুই ধর্মকে 
প্রান্ত হইবার জন্য সপ্ত বোধ্যঙ্জ চেষ্টা করিতে হুইবে ; 
সপ্ত বোধ্যঙ্গ প্রাপ্ত হইবার জন্য চারিটি স্মৃতি উপস্থান ধশ্মকে 

চেষ্টা করিতে হইবে; চারিটি স্মৃতি উপস্থান ধন্দকে প্রাপ্ত 
হইবার জন্য “আনাপাঁন” স্মৃতি কর্ম স্থানক্ষে চেষ্টা করিবে । 
এই '“আনাপান, কার্ধ্য ছারা চারিটি স্মৃতি উপস্থান সপ্ত বোধ্যঙ্গ 

বিষ্া-বিমুক্তি ছুই ধণ্ন সম্পূর্ণ হইলে সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় 

ধর্ম সম্পূর্ণ হয়। এই “আনাপান' সুত্রের সামান্ত ব্যাখ্য। | 
বিষ্ভা-বিমুক্তি এই ছুই ধর্মের সম্পূর্গ হইবার নিয়ম, অনিত্যানু- 

দর্শী আশ্বাস পরিত্যাগ ইত্যাদি কথিত চতুর্থ চতুফ কার্য্যনীতি 
অনুসারে সপ্ত বোধাজ সম্পূর্ণ হইবার জন্য, .শির্ববাণকে 
আশ্রয় করিরা অনিত্যানুদর্শন ধন্মকে চেষ্টা করিলে পুর্বে 

শোতাপত্তি কথিত বিষ্ভা-বিমুক্তি প্রাপ্ত হইবে। তখন 

আত্মদৃষ্টি বিচিকিৎসা সমস্ত ছুশ্চারিত,__ছুরাজীব অপায় দুঃখ 
হইতে মুক্ত হইয়া ইহ জন্মে সউপাদিশেষ নির্বাণ কথিত বিবর্ত 
ধর্মকে প্রাপ্ত হইবে। 

(১৭) এখন সেই অনিত্যানুদর্শন আশ্বীস পরিত্যাগ করিব 

ইত্যাদি চতুর্থ চতুক্ধ কাধ্য নীতি সংক্ষেপে বল! যাইতেছে,__ 

তৃত্বস্ত পিটকে” অর্থ কথা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, “আনাপান' 

ভাবনা "দ্বারা অর্পণ সমাধির চারিটি ধ্যান প্রাপ্ত হইবার 

পর এই চতুক্ক নীতি ছারা বিদর্শন কর্ম স্থান ভাবনার 
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কার্য আরম্ত করিতে পারিলে শ্রেষ্ঠ হইভে শ্রে্ঠতর শিরোমণি । 
যদি না পার! যায় তাহা হইলে তৃতীয় ধ্যান হইতে এই 
বিদর্শন ভাবনা কাধ্য আরম্ভ করিতে পারাষায়, দ্বিতীয় ধ্যান 
হইতেও সেই বিদর্শনন আরম্ত করিতে পারাষায়, প্রথম 

ধ্যান হইতেও পাঞ্। যায় এবং অর্পণ! ধ্যান প্রাপ্ত না হইয়া 
উপঙ্গত্ধ ধ্যানে করিতে পারাষায়। অন্ুবন্ধনা নীতিতেও 

বিদর্শন করিতে »পারাযায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্ত স্থির 

হওয়ার পুর্বে গণনা নীতি হইতেও এই বিদর্শন কার্ধ্য 

আরম্ভ করিতে পারাধায়! বিদর্শন কাধ্য করিবার সময় এই 

“আনাপানার' সহিত একত্রে কাধ্য করিবার নীতি এবং “আনাপান' 

স্মৃতিকে উপচার কাধ্য মাত্র চেষ্টা করিয়! পঞ্চ স্বন্ধের মধ্যে 

নিজের ইচ্ছামত সংস্কার ধর্ম সমূহকে কাধ্য করিবার নীতি 

এই “ছুই প্রকার নীতির মধ্যে ন্ৃওন্ত” গ্রন্থে অনিত্যানুদর্শা 
আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য *শিক্ষা করিব । 

এইরূপ “আনাপানার” সহিত যোগ করিয়া কাধ্য করিবার 

প্রণালী আছে। অর্থাৎ__আশ্বাস পরিত্যাগ, ও প্রশ্বাস গ্রহণ 

করিবার সময় অমনোযোগী হইয়া পরিত্যাগ না! করিয়া “অনিত্য' 

“অনিত্য' এইরূপে মনে মনে পুনহপুনঃ আবুত্তি করিয়া 

আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিবে। ইহা স্ুত্ক্ত 

পালি গ্রন্থের নর্থ । 

বিদর্শন কাধ্য করিবার নীতি ছুই প্রকার, _বূপকে গ্রহণ 

করিয়া কার্য করা এবং নামকে গ্রহণ করিয়! কার্ধ্য কর । 

€৯ 
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গণনা কার্ধ্য হইতে বিদর্শন আরম্ভ করিলে আশ্বাস প্রশ্বীস কথিত 

রূপধন্মকে আরম্মণ করিয়া কাধ্য করিবে। কারণ, 

গণনা কালে, আশ্বাস প্রশ্বাস এই ছুই রূপধর্ম মাত্র জ্ঞানে 
প্রকাশ হয়। 

অনুবন্ধনা কার্ধ্য হইতে বিদর্শন আরম্তু করিলেও এরূপ 

করিতে হইবে। শ্ছাঁপনা বলিলে, উপচার ও অর্পণ" এই: ছুই 
প্রকার স্থাপনার মধ্যে, উপচার সমাধিও বেদুনানুদর্শন, চিত্তানু- 
দর্শন এই ছুই প্রকারের মধ্যে প্রীতি প্রতিসংবেদী, স্খপ্রতি- 

ংবেদী ইত্যাদি কথিত দ্বিতীয় চতুষ্ক বেদনানু দর্শন, চিত্ত প্রতি- 

সংবেদী কথিত তৃতীয় চতুষ্ষ চিত্তীনুদর্শন; এই ছুই বিদর্শন 

ভাবনার মধ্যে, বেদনানুদর্শন হইতে বিদর্শন ভাব্না কাধ্য 
করিলে, বেদনা কথিত নাম ধন্মকে আরম্মণ করিয়৷ কার্য্য 

করিবে। চিত্তানুদর্শন হইতে ব্দর্শন ভাবনা! করিতে হইলে 
চিত্তধর্দ্দ কথিত, নাম-ধম্্রকে আরম্মণ করিয়া কাধ্য 'করিবে। যদি 

অর্পণ সমাধি হইতে বিদর্শন ভাবনা! করে তাহা! হইলে, বেদন! 

চিত্ত এবং অর্পণ ধ্যানে যেই কোন অঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাকে 

আরম্মণ করিয়া এই কাধ্য করিবে । 

সমপ্রতি গণনা নীতি হইতে বূপধন্মকে আরম্মণ করিয়! বিদর্শন 

ভাবন! কাধ্য আরস্ত করিবার নীতি কথিত হইতেছে»__-গণনানীতি 

সম্বন্ধে যে কোন বাক্য কথিত হইয়াছে, সেই বাক্য অনুসারে 

গণনার পর অনুবন্ধনা কাধ্য করিবার সময় অনুবন্ধনা কাধ্য 

না করিয়া, অনিত্যানুদর্শী আশ্বাস পরিত্যাগ শিক্ষা করা, এই 



জানাপান-দীপনী। ১৩১ 

চতুর্থ চতুক্ষ ক্ষন্ধানুসারে অনিত্যানুদর্শন কার্য করিবে । গণনা 

কাধ্য ক্ষণিকা সমাধিকে উপচার সমাধির স্থানে স্থাপন করিবে । 

স্থাপন করিবার প্রণালী এরাপ,_-বিদর্শন কর্মস্থান কার্য্য করিতে 
ইচ্ছা করিলে সাধারণ গ্হস্থের পক্ষে সমস্ত দিন রাত্রি কার্য 

করিবার স্থযোগ ঘুটিয়া না উঠিলেও দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টার 
মধোস্প্তান্তঃতপক্ষে তিন চারি ঘণ্টা সময় ভাগ করিয়া ইহা 

চেষ্টা করিবে । এই কার্ধ্য করিবার সময় নিজের মনো" 
বিতর্ককে সংশোধন করিবার জন্য পূর্ব্বে 'আনাপান? স্মৃতি গ্রহণ 
করিবে। মন বিতর্ক শান্ত হইলে বিদর্শন কার্য করিবে। 
বিদর্শন কাধ্য সিদ্ধ হইয়! মার্গ ফলপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত “আনা- 

পান” স্মৃতি ভাবনা ত্যাগ করিবে না,__অর্থাৎ “আনাপান' স্মৃতি 

গ্রহণ করিয়! “অনিত্য', “অনিত্য' এরপ চিন্তা করিবে। ফল 
সমার্পত্তি কালে ফল বারংবার উৎপন্ন করিয়া নির্বাণ আরম্সণ 
করাকেই ফল* সমাপত্বি বলে। ইহাই তাহার অর্থ। সেই 

সমাপত্তিকালে, স্মৃতিকে উপচার সমাধির স্থানে স্থাপন করিবে। 

বিদর্শন নীতিতে,_-দী ঠিবিস্থদ্ধি, কম্থবিতরণবিস্থদ্ধি, মগ্গা- 

মগগরঞ্াণদস্সণবিস্দ্ধি,। পটিপদাঞাণদস্সনবিস্থৃদ্ধি। ও 
ঞাঁণদস্সনবিস্ুদ্ধিএই পাঁচটিকে সম্যক দৃষ্টি বিগ্ভাজ্ঞান 
বলে। এই পীচটির মধ্যে আশ্বাস প্রশ্থাসে দৃষ্টিবিশুদ্ধি কার্ধ্য 

কিরূপ ?__আশ্বাস প্রশ্বাসে পৃথিবী ধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, 

বায়ুধাতু, রূপ, গন্ধ, রস, ত্বজঃ এই আাটপ্রকার ধাতু বর্তমান আছে। 
শব্দ হইবার সময় শব্দ-ধাতুর সহিত ইহা নয়প্রকার। এই 
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নয়প্রকার ধাতুর মধ্যে পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু এই চারি 
ধাতুই প্রধান। পৃথিবী ধাতুর লক্ষণ কিরূপ ?--কঠিন ও 
কোমল, এই লক্ষণ অনেক কঠিন বস্ততে হস্তঘারা স্পর্শ 
করিলেই প্রকাশ পায়, কোমল ও তন্ত্রপ প্রকাশ পায়। 
সূর্যের আলোক, চন্দ্রের আলোক, স্পর্শ, করিতে পারে না 
জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ হয়। আপধাতুতে আবন্ধন, ( বন্ধনকরা! ). 

লক্ষণ বর্তমান থাকে। তাহাতে কঠিন .বস্তু না থাকিলে, 
কাহাকে বন্ধন করিবে 1--এবং তেজধাতুতে “উষ্ণলক্ষণ” 
কঠিন ইন্ধন ইত্যাদি বস্ত্র না থাকিলে কাহাকে দগ্ধ করিবে + 
বাযুধাতুতে “উপস্তস্তন” লক্ষণ, কঠিন উপস্তস্তন করিবার 

বস্তু না থাকিলে কাহাকে উপস্তস্তন করিবে? এই যুক্তি জ্ঞানে 

প্রকাশ হইলে জানা বায় যে আশ্বাস প্রশ্বাস কায়ের সহিত কোন 

একবস্ত্ উত্পন্ন হইলে তাহাকে বন্ধন করা আপধাতুর ক্রিয়া বা 

লক্ষণ। আশ্বীস প্রশ্বীসে উষ্ণ ও শীতল লক্ষণে তেঁজধাতু বিষ্যমান 

রহিয়াছে। এই তেজ ধাতুকে চঞ্চল করাই বায়ুধাতুর কার্ষ্য। 

আশ্বাস প্রশ্থীসে বায়ু ধাতুরই আধিক্য থাকে । আশ্বাস প্রশ্বাসে 
চারিধাতুর যুক্তিকে জানিতে পারিলে, সমস্ত শরীরের বিষয় 

জানিবে বা জ্ঞানে প্রকাশ হইবে। আশ্বাস প্রশ্বাসে 

“কঠিনত্ব, বন্ধনত্ব, উ্কত্ব, চঞ্চলত্ব” প্রভৃতি এই চারিপ্রকার 
লক্ষণযুক্ত চারিধাতুর ক্রিয়া বিছ্ভমান। এই চারিটি লক্ষণকে 
জঙ্ঞানদ্বারা আরম্মণ করিলে তাহাকে পরমার্থ জ্ঞান বলা হয়। 

এই চারিপ্রকার ধাতুর লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া! কেবল 
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দীর্ঘ হুম্ব বারা আশ্বাস প্রশ্বান জানিলে সৎকায়-দৃষ্টি উৎপক্ন 
হয়। এই দৃষ্টিমার্গে আশাস প্রশ্বাসের আদি স্থান নাভি, 
অন্ত স্থান নাসিকাগ্র। আদিতে একবার উৎপন্ন হইয়া অন্তে 
একবার বিনষ্ট হয়। মধ্যে সর্ধদা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় না। 
এই বিচার পৃথগ্জনের সর্ববদা উৎপন্ন হওয়াকে দৃষ্টি বলে, 
অথবা! এই দৃষ্টি” সর্বদা পৃথগ্জনের নিকট উৎপন্ন হয়। 
সেইরীপ সকল শরীরে পৃথগ্জনের নিকট চিরকাল বিষ্ভমান 
রহিয়াছে বলিয়াই জানিতে হইবে । আশ্বাস প্রশ্বাসে এই 
দৃষ্টিকে ভ্ঞানঘারা নষ্ট করিবার জন্য চারি ধাতু বিষয়ক 
জ্বানদ্ধারা সংশোধন করিবে । সংশোধনের নিয়ম পৃথক 

পৃথক্ চারিপ্রকার ধাতুব্ষয়ক জ্ঞানে প্রকাশ হইলে, দীর্ঘ 
ও হুম্ব' জানারপ দৃষ্টি লুগ্ত হয়। দীর্ঘ হন্ব নাই, আশ্বাস 
প্রশ্মাস নাই, ইহা! কেবল চারি ধাতুরই ক্রিয়া মাত্র। এইরূপ 
ৃষ্টি-বিশুদ্ধি জ্ঞান উৎপন্ন” হইবে। শাশ্বাস প্রশ্বাস হইতে 

অন্য কেশ, লোম, নখ, দন্ত উত্যাদি সমস্ত শরীরে ও দীর্ঘ 
তুন্ন প্রভৃতি সংস্থিতি অনুরূপ “এই কেশ, “এই লোম”, 

ইত্যাদি ব্যবহার-দুষ্টি পৃথকৃজনের বর্তমান থাকে । “এই কেশ” 
ইত্যাদি অংশের মধ্যে চারিপ্রকার ধাতু বর্ধমান মাছে। 

সেই সেই অংশে চারিপ্রকাব ধাতু স্পষ্টভাবে জানিবার জ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে, দৃষ্টি ০ষ্ট হইবে। প্রকৃতপক্ষে কেশ, লোম, 
কিছু নাই, কেবল চারি ধাতু মাত্র। এইরূপ জ্ঞাত হওয়াঁকেই 

-বিশুদ্ধি বলে। এইরূপ সমস্ত শরীরে দৃষ্টি উৎপন্ন হওয়! 
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এক, জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া পৃথক জানিয়া দৃষ্টি ত্যাগ 
করিবে ; এবং দৃষ্টি-বিশুদ্ধি গ্রহণ করিবে। 

রূপেদৃষ্টি বিশুদ্ধি কীর্য্য সমাপ্ত । 

আশ্বাস প্রশ্বাসকে আরম্মণ কারী মন। চারি প্রকার ধাতুকে 
আরম্মণ কারীও মন। এই মনে সংযোগ কারী স্মৃতি বীর্ধ্য, এই 

সমস্তকে নাম বলে। মনের লক্ষণ আরম্মণকে জান! শ্মৃতিরপ্লীক্ষণ 

আরম্মণকে বারংবার স্মরণ করা, এইকার্ম্যকে চেষ্টা করাই 

বীর্য্য, এই আরম্মণ এই কাধ্যে কুশল জানাই, জ্ঞান। আশ্বাস 

প্রশ্বাসকে আমি আরম্মণ করিব এইরুপ জানাই দৃষ্টি ; ইহাকে 
লুপ্ত করিবার জন্য সংশোধন করিবে। তাহা কির্পে 
সংশোধন করিবে ?--অশ্বাস প্রশ্বাসকে আরম্মণ কারী মন- 

ধাতু একমাত্র হৃদয়ে মন ধাতু উৎপন্ন হইবার সময় আশ্বাস 
প্রশ্থাসকে আরম্মণ করা ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়! থাকে। এই 
ক্রিয়। নাম ধাতুর ক্রিয়া মাত্র। রূপ নহে। রূপস্কন্ধের কার্য 
নহে, পুগিল ও নহে, পু্দগলের কাধ্য ও নহে। সত্বও নহে» 

সত্বের কাষ্যও নহে, আমিও নহি, আমার কাধ্য ও নহে। 

এই ক্রিয়। মন্দোবিজ্ঞান “নাম” মাত্র। এইরূপ বারংবার দর্শন 

করিবে। সেইরূপ স্পষ্ট ভাবে জ্ঞাত হইয়। দৃষ্টিজ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে স্মৃতি, বীর্য, জ্ঞানে ও জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। অগ্্রে 

একমাত্র ইহাই মনে জ্ভাত হওয়া! উচিত । 

নামে দৃষ্টি বিশুদ্ধ কাঁধ্য বিধি সমাপ্ত । 
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সমস্ত শরীরে রূপধাতুর কাধ্য চারি প্রকার, নামধাতুর কার্ধ্য 
এক প্রকার। এই'পীচটি ধাতুর পীচপ্রকার কার্যকে পৃধক্ 
পৃথক্ জ্ঞানে স্পষ্ট হওয়া পর্য্যম্ত চেষ্টা করিয়া পরে “কথ্থা- 
বিতরণ বিস্বদ্ধি' ( সন্দেহ বিনোদিনী বিশুদ্ধি) জ্ঞান ও উৎপন্ন 

করিবে। কিরূপে উৎপন্ন করিবে? 'পটিচ্চসমুপ পাদ? কার্য 
জ্ঞানে, প্রকাশ হইলে “কম্থাবিতরণ বিস্বৃদ্ধি' উৎপন্ন হয়, কথ্াকে 

বিচিইস! বলে, “অনমতগৃগ” দংদারে পঞ্চ ধাতু উৎপন্ন হইবার 
কারণ গুলিকে নাঁম। ভাবে নান! প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি উত্পন হইয়। 
থাকে। রূপ ও নামের 'পটিচ্চ-সমুপ্পাদ' কাধ্যকে ধর্থাভূত 
না জানিয়া মিথ্যাভৃত * মিথ্যাঝুদ, নিত্যবাদ, আত্ম বাদে চিন্ধ 
নামিয়া যায় । ইহাই সামান্য বি | 

হোসি খোহং অতীতমদ্ধানং অর্থাৎ আমি 
অতীতে ছিলাম কি না? ইত্যাদি ধারণা উত্পমন হওয়। বিশেষ 

বিচিকিৎসা । সমস্ত শরীরে চারি প্রকার রূপধাতু, মন দ্বার চারি 

ধাতু, খতু দ্বারা চারি ধাতু, আহার দ্বারা চারি ধাতু উৎপাদিত হয় 

এইরূপ জানিবে। পুর্ধজন্মের পুরাতন কর্মাকে আরম্মণ করিয়া 
সমস্ত শরীরে নদীর শোতের মত অবিচ্ছিন্ন উত্পন্ন হয়। 

চারি প্রকার কর্ম্মজধাত প্রত্যেক ক্ষণে মনকে আরম্মণ 

করিয়া নদীর ঝ্োতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন উৎপাদিত হয়। 
চারি প্রকার চিত্তুজ ধাতু, খতু ও আহার সেরূপ প্রত্যেক 
ক্ষণে শীত, উষ্ণ, উৎপন্ন হয়। আহারে ও আরম্মণে সেই 

রূপ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হয়, এইরূপে উদয় ভজ্ভান জানিবে। 
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মন ধাতুতে আশ্বাস প্রশ্বাস আরম্মণকে এবং বস্তুকে আরম্মণ 
করিয়া নিজের আশ্বীসের সহিত নিজের মন নিজের প্রশ্বাসের 
সহিত নিজের মন ভিত্তিগাত্রের ছিদ্র মধ্য হইতে সূর্য্যের 
আলোকে উৎপন্ন সূর্য সূত্রের ন্যায়, মুগ তৃষ্ণার ন্যায় (মন) 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই পাঁচ ধাতুর “পটিচ্চসমুপ্পপাদ” জ্ঞানে 
প্রকাশকে কিঙ্া বিতরণ বিশুদ্ধি' বা সান্দেহ বিনোদিনী বিশুর্ধি 
বলে। ইহাতে নিত্য আত্মজ্ঞান নষ্ট হয়। এ 

(কঙ্থা বিতরণী বিশুদ্ধি সমাপ্ত) । 
পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু ও মন এই পীঁচ প্রধান ধাতু। 

কণ্ম্ন, চিত্ত, খতু আহার রূপের এই চাঁরিটী কারণ। বস্ত্র ও 
আরম্মণ নামের এই ছুই কারণ। এই ধন্মকে নামরূপ পৃথক্ 
পৃথক্ স্থাপন করিয়া এই ছুই ধশ্রের উৎপন্ন হওয়া, ও "বিনাশ 

হওয়া স্বভাবকে জ্ঞানদারা দর্শন করিয়া, রূপ অনিত্য, ক্ষয়ের 

কারণ, ছুঃখ ভয়ের কারণ, অনাত্বা সার, এই ত্রিলক্ষণ দ্বারা 

পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিয়া বিদর্শন কাধ্য করিবে। এই কাধ্য 
অনিত্যানুদর্শী মাশ্বাস পরিত্যাগ শিক্ষা করেন, এই পালি অনুরূপ 
আশ্বান প্রশ্বীসের সহিত যোগ করিয়া বিদর্শন ভাবনা করিবার 

নীতি। অন্য নীতি কিরূপ ?--আশ্বাস প্রশ্বাসকে উপচার 

কাধ্য করিয়৷ নিজের পঞ্স্কন্ধ, রূপ ও নাম ধশ্মকে সেইরূপ জ্ঞান 
স্বারা স্পর্শ করিবে । উপচার কাধ্য কি? - সমভাগ করিয় 

. প্রত্যহ কার্য আরম্ত করিলে, করিবার সময় মন স্থির করিবার 

পূর্বেধ আশ্বাস প্রশ্বীস পরিত্যাগ করিবে । মন স্থির হইলে 
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নিজের ইচ্ছামত স্বন্ধকে দর্শন করিবে । এই কাধ্য গণন৷ 

নীতি হইতে বিদর্শন ভাঁবন। কাধ্য করিবার সামান্া নীতি । 

_অনুবন্ধনা স্বন্ধ হইতে, উপচার সমাধি স্থাপনা হ্কন্ধ হইতে ও 

অর্পণ! সমাধি ধ্যান কথিত চারি প্রকার স্থাপনার মধ্যে প্রথম 

ধ্যান হইতে, দ্বিতীয় ধ্যান হইতে, এবং তৃতীয় ধ্যান হইতে 

বিদর্শনূ মার্গে আরোহণ । সেইরূপ গণনা ক্বন্ধ হইতে উপরে পচ 
পাঁচ প্রকার মার্গ বিদ্কমান আছে। সেই নিয়ম গুলিকে উপরের 

কথানুসারে জানিবে। ' অবশিষ্ট তিন প্রকার বিশুদ্ধি হইবার 

বিধি । োতাপঞ্তি মার্গজ্ঞান ও ফল্জ্ান কি ?- বিদ্া বিমুক্তি। 
বিষ্কা বিমুক্তিকে শোতাপর্তি মাজ্ঞান ও ফলঙ্ঞান বলা হয়। 
তাহা উৎপন্ন হইবার বিধি,_অনিত্যানুদর্শী হইয়া আশ্বাস 

্রশ্বাসাির' *নিত্য লক্ষণ অভ্যাসকারী যে কোন যোগীর 
বিদর্শন* জ্ঞানে এইরূপেই সেই লক্ষণ-দদ্দান প্রকাশ হইবে। 

অনিত্য কি? অনুদর্শন কি? এরূপ বিচার দ্বারা অনিত্যই লক্ষণ, 
অন্ুদর্শন করাই জ্ঞান। এই “নামরূপ" ধর্মদ্ধয়ের লক্ষণকে 

জীন দ্বারা সম্যক্রূপে লক্ষ্য করাই লক্ষণ । অথবা আনিতাতাই 

ইহার লক্ষণ বলিয়া, অনিত্য লক্ষণ । এই ধশ্বদ্বয় অনিত্য 
লক্ষণ দ্বারা একান্ত স্থৃবিচার্ধ্য বলিয়াই অনিত্য লক্ষণ। পুর্ববপদের 
ভাব প্রত্যয় লোপ । তাহ! কিরূপ ? অনিত্য অন্য, অনিত্যতা 

অন্য। যেমন, গমন ক্রিয়া বলিলে যে কোন ব্যক্তির গমন 

করাকেই বুঝায় । কিন্ত্র তাহাদের মধ্যে গমন ক্রিয়!ও ব্যক্তি নহে, 

ব্যক্তিও গমন ক্রিয়! নহে । ক্রিয়াও অন্য, ব্যক্তিও অন্য | তত্রপ 
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অনিত্যতা যোগে সমব্ত সংস্কৃত বা সংযুক্ত ধনী অনিত্যরূপে 
বিদর্শনজ্ঞানে প্রকাশ হইবে। পরজ্থ সেই “নামরূপ” ধর্ম 

অনিত্যও নহে, সেই ধণ্ম অনিত্যতাও নহে, ইহা পরস্পর 

বিভিন্ন । তবে অনিত্যত। কি? “বৈপরীত্যাকার, জীরণাকার, 
ও ভেদনাকার।” তাদৃশ আকার দর্শন করিয়া তদনুরূপ ধম 
সমুহে এই সকল ধন্ম অনিত্য এই অর্থে একান্তই জ্ঞানে 

প্রকাশ হইবে। সেইরূপ অনিত্যতাই এস্থানে লক্ষণ নামে 
কথিত হয়। তন্মধ্যে জনিত্য ও অনাত্ম ' এই উভয়ের সংপ্রতি- 

পীড়নাকাঁরই দুঃখ, ও অবশত! উৎপাদন করে বলিয়া এই 

অর্থে অনাত্ম। যথা কথিত লক্ষণ দ্বার অনিত্যতার সহিত 

অনিত্য ধণ্মের, অনিত্য ধন্মের সহিত অন্ুুঅনুপস্নন। 

অনিচ্চান্ুপস্সনা” অনু অনু দর্শন করাকেই অনিত্যান্ু 

দর্শন বল! হয়। অবশিষ্ট লক্ষণ ছয় তদ্রপ জ্ঞাতব্য । এই 

“নামরূপ” ধণ্মঘয় স্বভাবতঃ "আপন আপন লক্ষণে চিরকাল 

অনন্ত আকাশে স্থিত আছে বলিয়া! এইরূপে ধর্মের শ্থিতিজ্ঞান 

প্রকাশিত হইবে । অতঃপর এই “নামরূপ” ধন্দ্ধয়কে 

বিদর্শন গান দ্বার বিভাগ করিয়! এইরূপ বিচারকরিবে, ইহ! “রূপ”, 

নাম" নহে। উহা! 'নাম'রূপ নহে। রূপ অনিত্য কার্য, নাম 

অনাত্ম কারণ, উভয়ের সংপ্রতি-পীড়নে (সংঘাতে) হুঃখ ফলের 

উৎপন্ন হয়। এই দুঃখই একমাত্র দুঃখ সত্য । অনাত্ নাম কারণই 

একমাত্র সমুদয় সত্য । রূপ ও নাম এই উভয় অন্ত বর্জন 
পূর্বক নাম রূপের নিরোধই একমাত্র নিরোধ সত্য বা নির্ববাণ ।. 
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এই নিরোধের উপায় জ্ঞান আধ্য-অস্টাঙ্গিক-মার্গই একমান্ত্র 

মার্গ সত্য । এই চারি সত্য দর্শন করিতে করিতে অনিত্য- 

£খ অনাত্ম পুনঃ পুনঃ ভাবনার সহিত দশবিধ বিদর্শন 
জ্ঞানের প্রকাশ হইবে ৷ তাহাতে মার্গা-মার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, 

প্রতিপদা-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং *আআোতাপন্তি মার্গ গ্যান 

বিশুদ্ধি ও ফলজ্ঞান” 'বশুদ্ধি এই তিন প্রকার বিশুদ্ধি ধর্ম 

স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবে । সেই দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞান কি? 

--সম্মসন ঞাণং 7১) উদয়ববয় ঞাণং, (২ ভঙ্গ ঞাণং 

(৩) ভয়ঞাণং, (8) আঁদীনবঞ্াণং, (6) নিব্বদঞ্াঁণং, 

(৬) মুচ্চিতুকম্যতাঞ্াণং (৭) পটিসম্বাঞ্াণং, (৮) 
সম্বারুপেক্খাঞ্াণং, (৯) অন্ুলোমঞ্াণঞ্চেতি | 

এই দশ প্রকীর বিদর্শন জ্ঞান । তন্মধ্যেত 

(১) “সম্মসনঞাণহ, “নংমর্ষণজ্ঞান”"-_-শরীরস্থিত যাব- 

ভীয় ধন্ম অনিত্য” দুঃখ, অনাত্ম এই -ত্রিলক্ষণযুত্ত* হেতু দ্বার 

াত্স জ্ঞানে জান! যায় না। সেই জন্য অনিত্য দুঃখ অনাজ্স 

এই শবত্রয় বারংবার আবৃভ্ডি করিতে করিতে ত্রিলক্ষণ 

ভাবনার দ্বারা প্পুনপপ্রুনমসনং, আমসনং সম্মসনং 
পুনঃপুণ মধণ, আমর্ষণ ও পরিমার্জন করিতে হইবে। একপ 
করিলে, এই সংমর্ষণ জ্ঞান প্রকাশ হইবে। সংমর্ষণাকারে 
প্রবন্তিত জ্ঞানকেই সংমর্ষণ জ্ঞান বলা হয়। 

(২) “উদয়ববয়ং ঞাঁণং “উদয়ব্যয় জ্ঞান” তন্মধ্যে সেই 
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সেই ক্ষণানুরূপের ও প্রত্যয়ানুরূপের নৃতন নুতন ধণ্ সমূহের 
প্রকাশ, উপর্ধ্যপরি বদ্ধিত ভাবে এই জ্ঞান প্রকাশ হইবে । অর্থাৎ 
সেই সেই লব্ধ প্রত্যয় পুরাতন ধণ্ম সমূহের অন্তর্ধান হইবে। 
সমুহের ( সমষ্টির ) “স্থিতি” ভেদ করিতে করিতে উদয় পক্ষের 

ও ব্যয় পক্ষের সমানুদর্শন প্রকাশ হওয়াকেই উদয় ব্যয় জ্্ান বল! 

হয়। এই উদয় ব্যয়-জ্ঞান বিদর্শন আরগুকারী যে কেহ এই 

জ্ঞান প্রকাশ হইলে তরুণ বিদর্শকের অবভাস ইত্যাদি বিদর্শন 

জ্ঞানের দশ প্রকার উপর্রেশ যুক্ত সুদ্মন তৃষা, মার্গের পরিপন্থী 
€ প্রতিকূল) রূপে উপস্থিত হইবে। যোগী তখন অতি সাবধানে 

এ সকল সুক্গন তৃষ্ণা বলিয়! তাহার প্রতি অনাশক্ত হইয়া অন্তরায় 
বিমুক্ত হইবে । সেই “অবভাসা"দির স্বরূপ পরে বর্ণিত হইবে । 

(৩) ভঙ্গঞাঁণং “ভঙজ্ঞান”-__পুর্বব কথিত উদয়, ব্যয় 

পক্ষের মধো উদয় অংশ উপযুণপরি প্রকাশ হইবে |, কিন্তু 

ব্যয় অংশ অপ্রকাশিত থাঁকিবে। সেই অংশই শ্রেষ্ঠতর ভাগ 
বলিয়া সম্যক্রূপে অনুদর্শনকে ভঙঙ্ভান বলা হয়। 

(ৎ) “ভয়ঞ্াণং “ভয়জ্ঞান”_যোগীর ভঙ্গ দৃষ্টিলাভ 
হইবে । অর্থা জগতের সমস্ত বস্ত্রই তিনি ভঙগভাবে দর্শন 

করিবেন। এরূপ ভেদন স্বভাব যুক্ত ধন্মন সমুহের বু সহত্র 

শোক, দুঃখ বিষয় ভাব দ্বারা সেই সেই স্থান ভীতি প্রদ বলিয়া 

অনুদর্শন হইবে । ইহাকেই ভয়জ্ভান বল। হয়। 

(৫) “আদিনবঞাণং১ “আদীনবজ্ঞান”--যদি কোন 

ভয়ের বস্তু দৃষ্ট হয়, তবে নিকটে অন্য কোন প্রতি শরণ থাকিলে 
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ভয় করে না, না থাকিলেই ভয় করিয়া থাকে এইরূপ 'ভীতিজনক 

সেই কারণ গুলির অন্য প্রতিশরণাভাব দৃষ্ট হইবে । তাহাকেই 
আদীনব দর্শন জ্ঞান বল! হয়। | 

(৬) ধনবিবাঞাণং “নিবেবিদ-জ্ঞান”--কোন স্থানে, 

প্রতিশরণ অভাবেই উঞ্জকণ্টিতাকারে এই জ্ঞান দর্শন হইবে | 
ইহাকেই নির্ববদ-জ্ঞান বল। হয়। 

(৭) ঘমুচ্চিতৃকম্যতাঞাঁণং, 'মুক্তি-কাম্যতা-জ্ঞান'_ 

নির্বরেদমান যোগীর উৎক1 হইতে নিজকে বিষুক্ত করিতে 
অধ্যবসায়ের সহিত এই জ্ঞান*উপস্থিত হইবে । ইহাকে মুক্তি- 
কাম্যতা-জ্ঞানি বল! হয়। 

(৮) “প্পটিসস্বাঞ্চাণং, পপ্রতিসংখ্যা ব উপার জ্ঞান*__ 
প্রধান ভাবে মুক্ত হইবার ইচ্ছ৷ করিয়া শীত্্র মুক্তির জন্য সেই 

সকল ধর্মের চল্লিশ প্রকার আকার দর্শন করিতে করিতে 

শ্রেষ্ঠ বিস্তৃত ভাবে এই জ্ঞান প্রকাশ হইবে। তাঁহাঁকে প্রতি 
সংখ্যা বা উপায় জ্ঞান বল! হয়। 

(৯) দসম্বারপেক্খাঞ্ণং “সংস্কার পমূহে উপেক্ষা 

জ্ঞীন”-_পুনরায় সেই সকল অনেক আঁদীনব রাশি ভালরূপে দৃষট 

হইলে, সংস্কার সমূহ 'নিকন্তি (সুন্ষন তৃষ্ণা ) দ্বারা গুহীত 

হইবে। তখন মুক্তির উপায় প্রাপ্ত হুইয়াছি বলিয়া অধিক 

মাত্র ব্যাপার না করিয়া সংযম ও দমন করিতে করিতে সংস্কীর 

পরিগ্রহণে মধ্যস্থ আকার সহিত সংস্কার সমূহে ভয় ও নন্দী 
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পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন ভাবে এই ভান প্রকাশ হইবে । 

তাহাকে সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান বলা হয়। 

(১০) “অনুলোম ঞাঁণং__“অনুলোমজ্ঞান” উপরোক্ত 
শান উত্পাদিত করিতে করিতে যে কোন যোগীর যোগ্য 

ভাবদ্বারা অনুলোমশক্তি সম্পন্ন বিদর্শন' জ্ঞান উপস্থিত হইলে 

তাহাকে অনুলোমজ্ঞান বলে। তাহা কিরূপ? লক্ষণত্রয়ের 

ভাবন। বলে তাহার নিম্বতর জ্ঞান সকল অনুক্রমে উৎপাদিত 

হইবে । তাহাকে অন্ুলোম জ্ঞান বলে। এবং পদস্থানে 

স্থিত জ্ঞানকে পরিক্ষপ্ম-ভাবনা ঘ্বরা তদুপরি জ্ঞান তাহার 

অন্ুলোম হইবে । অর্থাৎ-সংমর্ণ হইতে অনুক্রমে অবশিষ্ট 
জ্ঞান উত্পাদন করা । পুনরায় সংস্কীর উপেক্ষা হইতে অনুক্রমে 

₹মর্ষণ জগ্তান উত্পাদিত করাকে অনুলোম জ্ঞান বলা হয়। 

এইরূপে দশপ্রকার-বিদর্শন-জ্ভান সমাপ্ত। এখন উদয় 

ব্যয়জ্ঞানে - তরুণবিদর্শকের যথা কথিত দশ-উপর্েশভূত 

পরিপন্থী ধন্দ্ম সমূহ কি তাহ! সংক্ষেপে বলিব,__ 

ভালো গীতি পস্সদ্ধি অধিমোকৃথ চ পগগহো” 
স্থখং ঞাঁণ মুপট্ঠান উপেক্খা নিকম্তি চেতি। 
তন্মধ্যে, 

(১) “ওভাঁসো”--“সবভাঁস” বলিলে, বিদর্শন চিত্ত 

সমুখিত শরীরের আভা-দীপ্তি। কোন কোন যোগীর পালহ্ব- 
স্থান মাত্র উল্ভাঁসিত করিয়া! “অবভাস' উৎপন্ন হয়। কাহারও 
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অভ্যত্তর প্রকোষট,*“*কাহারও বহিঃপ্রকোষ্ট,.**কাহারও সমস্ত 
বিহার,'**কাহারও গবুতি € ৬৪০ হাত পরিমিত স্থান) 

অদ্ধযৌজন,-**ঢুইযোজন,*.*তিনযোজন ও কাহার পুথিবীতল 

হইতে অকনিষ্ঠ ব্রঙ্গলৌক পর্যন্ত একালোকে আলোকিত 
করিয়া অবভাস উৎপাদিত হয়। কিন্তু ভগবানের দশ 
সহত্ * ক্লোকধাতু € চক্রবাল ) উদ্ভাসিত করিয়া অবভাস 

উৎপাদিত হইয়াছিল; ইহাই অবভাসের বাস্তু । 

(২) ীতি” “প্রীতি” বলিলে, ক্ষুত্রিকা, ক্ষণিকা, 
অবক্রান্তিকা, উদ্বেগ ও ক্ফুরগ্রা, এই পঞ্চবিধ প্রীতি বুঝায়। তখন 

সেই গ্রীতি তাহার সমস্ত শরীর পুর্ণ হইয়৷ উত্পাদিত হয়। 

(৩)  পরস্সদ্ধি'-প্রশ্রদ্ধি” বলিলে,_বিদর্শনা প্রশান্তি । 
সেই স্বোগীর সেই সময়ে রাত্রি বা দিবা স্থানে উপবিষ্ট হইলে 
কায় ও চিত্তের দরথ বা ছুঃখ অনুভূত হয় না। ভারবোধ, 

কর্কশতা, অকর্্মণ্যতা, দুর্বলতা, ও বক্রতা প্রভৃতি থাকে ন|। 

তখন তাহার কায়চিত্ত প্রশান্ত, লঘু, মৃদু, কর্মাজ্ঞ। স্থুবিশদ 
এবং খজু হয়। তিনি প্রশান্তি প্রভৃতির দ্বারা অনুগৃহীতকায় ও 

চিত্ত হইয়া, সেই সময় অমানুষিক রতি অনুভব করিয়া! 

থাকেন। 

(8) “অধিমোক্খ?--"অধিমোক্ষ” বলিলে,-শ্রদ্ধাধি- 

মোক্ষ। 

(৫) পগগ্রহো?-এপ্রগ্রহ”-_বলিলে,_বীর্য ) তখন 
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সেই ধোগীর বিদর্শন চিত্ত সম্প্রযুস্ত অতি শীতল স্ৃগৃহীত 
বীর্যযবল উৎপন্ন হয়। 

(৬) “ম্বখং--ুখ” বলিলে,_বিদর্শন চিত্ত সম্প্রযুক্ত 
সৌমনম্য। 

: (৭) ঞাঁনং-_“জ্ঞীন” বলিলে,বিদর্শনভ্ঞান। কথিত 

আছে যে, দেই যোগী বূপারূপ ধর্ম তুলনা ও সিদ্ধান্ত করিতে 
করিতে বিশিষ্ট ইন্দ্রের বজ্ের ন্যায় অবিচ্ছিন্নবেগে তীক্ষশূর 
অতি বিশদ জ্ঞান উত্পন্ন হয়। 

(৮) নউপট্ঠানং--“উপস্থাম”. বলিলে__স্মৃতি; তখন 
যোগীর বিদর্শন সম্প্রযুক্ত হইয়া নিখাত অচল পর্ববতরাজ সদৃশ 
স্মৃতি উত্পপন্ন হয়। সেই যোগী, যেযেস্থান স্মরণ করেন বা 
মনৌনিবেশ করেন, তাহার সেই সেই স্থান ইতস্ততঃ প্রধাবিত 

হইয়া! দিব্য-চক্ষুম্মানের পর লোকদর্শনের ন্যায় স্মৃতি উপলব্কি 

হইয়! থাকে। 

(৯) “উপেক্থা?__উপেক্ষা* বলিলে, তত্র মধ্যস্থতা 
উপেক্ষা ও ধ্যান উপেক্ষা । 

(১০) নিকত্তী”“ইহা সেই “অবভাসা'দির সহিত 
বিদর্শন হইতে আলয় করিয়া সুন্ষন তৃষ্ণা ।৮ এই দশপ্রকারই 
একমাত্র বিদর্শনের উপরেশ। অবভাস' প্রভৃতি যোগীর 
বিষয়ভূত হইবার হেতু এই সকল উপক্লেশ নামে কথিত হয়। 
সেই উপর্রেশ সকল উৎপাদিত হইলে যোগী তখন ভাবেন, 
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আমার ইতিপূর্ষের্ব এরূপ 'অবভ্ভাস' উৎপন্ন হয় নাই। এক্সাপ 
শ্রীতি,...উপেক্ষা ইত্যাদি ইতিপূর্বেব উত্পক্প হয় নাই, আমি 
নিশ্চয়ই মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, কলপ্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপে অমার্গে 
মার্গ সংজ্ঞা, অফলে ফল সংজ্ঞা, উত্পাদিত করে। তখন 

ব্যর্থ যোগী নিজের, মূল কর্ম স্থান বিসঙ্জন করিয়া! অধিমান- 
দ্বারা” ক্ষিপ্ত হইয়৷ বিচরণ করে। পুণরায় বার্থ যোগী ভাবত 
মাত্র স্মৃতি লাভ ক্রিয়া এখন এই সকল “অবভাস' প্রভৃতিতে 

ইহা আমি, উহা আমার, এবং ইহাই আমার আত্মা এই সকল 

চিত্তেরই প্রবৃত্তি মূলক বা! কামনা বলিয়া জানিবে। তখন যোগী 
বিচার করিবে লোকোত্তর ধন্ম বলিলে, এইরূপ কাম্য-বস্ত 

নহে। নিশ্চয়ই আমার ক্রেশ-বস্তু উৎপাদিত হইয়াছে। 

ইহার! বদ্ধিত হইয়া আমাকে নির্ববাণ মুখ হইতে পাঁতিত 
করিয়ী পুনরায় সংসার-বর্ত মুখে ধোজিত করিবে। তখন 
সেই ক্রেশ-বস্ত্র সমূহে অনিত্য, ছুঃখ, অনাত্ম,* এই ত্রিলক্ষণ 

আরোপণ করিবে, এবং “অবভাসাদির, আলয় সুষ্মম তৃষা! 
হইতে বিশৌধন করিবে । অতঃপর যথা প্রবপ্তিত বীথিকে 

প্রতিপাদন করিব এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই অবভাসাদিকে' 
এইরূপ গ্রহণ করিতে হইবে ;_-আমার এই “অবতাস' ইত্যাদি 

অনিত্য-ক্ষয়শীল, হুঃখ-ভয়শীল, ও অনাত্ম--সারহ্থীন জানিয়। 

পুনরায় অনিত্য,-ছুঃখ,-অনাত্ম, বারংবার স্মরণ পূর্বক স্মৃতি 

উপস্থিত করিবে । এই সকল “অবভাস' ইত্যাদি বিদর্শন উপরেশ 

ভূত সমস্ত পরিপদ্থী ধর্মকে পরিপন্থী ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে । 
১৩ 
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পরে ভেদ পূর্বক বিচার করিবে, ইহা সুমন তৃষা, ইহার 

বদ্ধিত হইয়া আমাকে নির্বাণ মুখ হইতে পাতিত করিয়া 
পুনর্ধধার সংসার-বর্তমুখে যোজিত করিবে । আবার সেই 

সকল ক্লেশের প্রতি ত্রিলক্ষণ আরোপ করিয়৷ “অবভাস' 

ইত্যাদির আলয় সুল্ষম তৃষ্ণা বিশোঁধন করিবে । পরে যথা 
কথিত বীথি প্রবস্তিত বিদর্শন বীথিকে প্রতি পাদন করিব এই 
বলিয়৷ সেই “অবভাস+ ইত্যাদি অনিত্য-ক্ষয়শীল, ছুঃখ-ভয়শীল, 

অনাত্ম-সারহীন, এইরূপ “অবভাস' ইত্যাদিতে বিদর্শন উপক্রেশ 

যুক্ত পরিপন্থী ধর্ম সমূহ গ্রহণ করিয়! তাহাদের পরিগ্রাহণ ভেদ 
পূর্বক উহা সুক্গম তৃষ্ণ জানিয়৷ স্থিত, উৎপন্ন মার্গামার্গ 
লক্ষণ ব্যবস্থাপন জ্ঞানকে মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন, বিশুদ্ধি 

নামে কথিত হয়। পূর্বেধাক্ত অমার্গ যুক্ত “অবভাস' প্রভৃতিতে 
মার্গ সংজ্ঞা মল হইতে, এবং যথা কথিত সুক্গম তৃষ 
বি্ষম্তণ দ্বার এরূপ অবভাসাদি প্রতি বন্ধক হইতে পরিশুদ্ধি 

কে, শ্রেঠ বিশুদ্ধি বলে। এই দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানের 
উপরেশ বর্ণনার সহিত মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি সমাপ্ত। 

তাহ! জানিয়৷ পুনর্ববার “পাটিপদাঞাণদস্সনবিস্ুদ্ধি” «প্রতি 
পদাজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি”--লাভের জন্য বিদর্শন ভাবনা চেষ্টা 

করিতে হইবে। তাহ! কিরূপ ? যথা কথিত লংমর্ষণ ইত্যাদি 

জ্ঞান বিশেষ আরন্মণ করা ও কাধ্যকরাকে প্রতিপদ্া-জ্ঞান 

দর্শন বলিয়া কথিত হয়। বিদর্শন-জ্ঞান পরম্পরা যুক্ত 

মার্গের পূর্বব ভাগ। এই দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানকে পুনঃ পুনঃ 
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চিন্তা করিলে নিত্য সংজ্ঞ! প্রভৃতি অজ্জান-মল হইতে তাহার 

বিশুদ্ধি লাভ হইবে। এইরূপে বিশুদ্ধি লাভের পর পুনরায় 
“এানদস্সনবিস্ৃদ্ধি” ও জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি লাভের চেষ্টা 
করিবে। জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি কি? বিদর্শন শোতে পতন 

হইলে বিদর্শন বলিয়া সংজ্ঞা গৃহীত হয়। ল্োতা-পত্তি-মার্গ, 
সাকৃদ্দা-গুমী-মার্গ, অনাগামী-মার্গ ও অরৎ-মার্গ । এই চারি মার্গে 

সম্যক জ্ঞানকে-জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি বলা হয়। এইরূপে 
বিদর্শন স্রোতে পতিত হইয়া! আরধ্ধ্য-মার্গ-জ্ঞান দর্শন দ্বারা 

সন্মোহ-মল হইতে বিশুদ্ধ হইয়া পরম-বিগুদ্ধি-_অর্থাৎ 

নির্বাণ লাভ ঘটিবে। ইছাকেই জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি বলা 

হয়। কিন্তু এই স্থানে শ্রুতময় প্রভৃতি জ্ঞান দ্বারা অনুমান 

সিদ্ধ জ্ঞানকেও জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। তাহা প্রতিক্ষিপ্ত 
করিয়া অর্থ-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান গ্রহণ পুর্ব্বক সর্ববার্থ দর্শন গ্রহণ করিতে 
হইবে। এইরস্রপ বিদর্শন কর্্মস্থান ভাবন! নির্দে সমাপ্ত । 

এই সকল কথা গুলি অর্থ কথা গ্রন্থে সূত্রানুলোমের 

অনুসারে “আনাপান স্বৃতি' সুত্রকে পালি গ্রস্থ হইতে গ্রহণ 

করিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । আশা করি সাধুজনের৷ 
এই পরম-বিশুদ্ধি লাতের জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রটি 

করিবেন না । 

সমাধি ও বিদর্শন কণ্ম্ স্থান ভাবন! নির্দেশ সমাপ্ত । 
নিব্ৰানপচ্চয় হোতু । 

আনাপান দীপনী গ্রন্থ সমাপ্ত । 





 আার্্যতঅকষ্ঠীজিকিন্মার্গগত আম্মা 
ন্তিিগ্পন্স্ অভিভিভ। * 

১। ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ব কলিকাতা৷ হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় 
সাননীক্গ ডাক্তার স্তার আগুতোষ মুখাজ্জাঁ সরন্বতী সমুদ্ধাগম চক্রবন্থা 
(6, ৪.) মহোদয়ের পত্র _- 

11901700901, দু 2, ]ং, 

রী 2/% 2372 ০0০62৮51925. 

1) 74910, 

1215955 2০০56 205 1963 10109101500 0১৪ 83061609615 
191651551806 ০০০1: 9090 19৬5 96176 02)0, 

টি ২০015 01019, 

৪ 59. £8513070518 01000451052 

. ২ বঙ্গীয় কার্ধুকারী, সমিতির সদস্ত ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালক়ের 
ইস ্ান্সেলার মাননীয় স্বর্গীয় ভূপেন্্রনাথ বস মহোদয়ের পত্র _- 

4, 90110121) 03170525 509৩0 ০910086০ 

2%272% 41774, 5924. 

20581 1 32504, 

০19 ০016 1115 296 11)5620 
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৩। মাননীকব শ্রীযুক্ত লক্্মীকাস্ত বেজ্বড়-্না মহোদয়ের পত্র __ 
9901১711901, 

(1181 51)0 071557-) 

71/৫9/4251, হ924. 1: 
্ 

107৯২ 91, 

0] না) ও0110517 0)771601 00 ০৩ 00৮ 7007 01701% 
$601116 175 ৪. 0019 06 9০07 2১102-5জ1সপাানা৭% 

[ লা) ০17)6 0)10001 10 09150011720 917) 0911817610০ 

?1)0 1 ৮61 191] 00067 50 লি, নু 2) 50155 50001 

৪7106801011725 10511 0016 51100955001, ] 07৮৩ 101 21)1517৩0 

367411), রঃ 

101) 1567105 

৬১015 10571000115, 

5৭, [১ 7. 1372 13104, 

৪। “রৈজিদ্ট্রিসন বিভাগের ভূতপুর্ব ইন্ন্পেক্টার জেনারেল রায় 
মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ' মুখাজ্জী বাহাদ্বর এম, এ, মহোদয়ের পত্র -- 

30% 77171501) 2২080) 0210065, 

216 22%2 242, 1924. 
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8110 5150 101 65 হিলপাজা [তল0তাহ, 180 210 &০ পথ 

13800015210 05771) ১০০ ০৩০ ৯০ 

০০1 3817051510) 

৩৭. ৮, বি. 11001৮81২17 

€। ভারত গবর্ণমেন্টের কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিয়ান 

মহোদয়ের পত্র -- * 

৫ 0০267701775 01 11095 

11701981152] 11 ডি) 07109. 
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৬। কলিকাত। বিশ্ববিজ্ঞালয়ের কলাবিস্তার অধ্যাপক ডাক্ষার 

শীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পি, আই, ই (0. 7. ছ. ). মহোদকের পন্র -- 

কলিকাতা । 
১৯শে এপ্রিল, ১৯২৪। 

সবিনয় নিবেদন, 
আপনার প্রেরিষ্ত পআার্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ” খানি পড়িয়া বিশেষ আনন 

পাইলাম। বইখানি বৌদ্ধদর্শনের একটি টি গরস্থ হইয়াছে । 
আপনাকে ধন্যবাদ । 

ভবদী় 

(স্বাক্ষর) শ্রীঅবনীক্রনাথ ঠাকুর। 

। পরিব্রাজকাচার্ধয শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেক প্রতিষ্ঠিত 

£সারম্বত মঠ হইতে সম্পাদিত আর্ধদর্পণের সম্পাদক শ্রীমৎ বরদা 

্রক্মচারী মহোদয়ের পত্র -- 

সারস্বত মঠ, যোরহাট, 
পোঃ কোকিলামুখ, ৮১ 

গুচরিতেষু। 
& ৬ * আপনার প্রেরিত .“আর্ধা-অষ্টার্গিক-মার্গ” আমরা আগ্রহ 

পহকারে পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইতি 

বিনীত 

(স্বাক্ষর ) শ্রীবরদ। ন্গচারী। । 

একাল লি ইতর 
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৮1 জিরাযঘজ খঠের লভীপতি মত খবাধী বিজগাদজ্দ মহোদয়ের 
পন্ড “৮ 

শু 171077101510175 50 

36181 17০ 0. 0915), 

772 51/ /8%26 2924. 

আননীয়েহ, « 

*. * * জীবুদ্ধভগয়ানের বানী বাংলা ভাষায় খুব মই "পারা 

বাক্ষ। আপনার গ্রন্থে সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবার আশা আছে । ৬ * 

বিনীত 

( স্বাক্ষর ) স্বামী বিজয়ানন্ | 

৯। মাননীন্ম সভার নেংশ্রসাদ সবর্বাধিকারী, (ছু পন 8 ৪০ 

1. 15 0 0. ৮ )পমহোদয়ের পত্র» ঞ 

115350001, 

20, 501 12199) ০51005, 

215 162% 784, 1924, 

10781 91, 

ক ক ৬ [1 10856 60 9601:00%15055 +6061106 ০6 70108 

৮৮০০০ 09506092650 11051617 হঃএ 00585110526 3৮160008109 

21920885501 হাতও 2৩ 17 758010001৬৬ 

০০৪ 910106115, 

50, 70752578550 5215 99181, 
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১৯1 সন্ধন্মা্রত শ্ীধুক্ত হরিপদ চৌধুরী মহোদয়ের পত্র __ 
২০৬ নং কর্ণওমাণিশ স্ট্রীট, 

কলিকাতা । 

৯ই জুলাই, ১৯২২ ইংরেজী । 

সবিনয় নমস্কার নিবেদন, ূ 

আপনার প্রেরিত .“আধ্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ৮ পুস্তক প্ঠইয়া' অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়াছি। * * এই পুস্তক আমার ্থায় ব্যক্তির পক্ষে 

অত্যন্ত কঠিন এবং ছুজ্েন্সি, পুস্তকখানা ভাল করিয়া বুঝিয়া পাঠ 
করিতে বোধ হয় ২৩ মাস সময লাগিবে, * * হিন্দু ধর্মশান্ত 

মধ্যে কোন স্থানে এই সকল উপদ্গেশ নাই, তবে কিছু কিছু “পাতঞুন” 
দর্শনে আছে। কিন্তু উক্ত পাতঞ্জল খধিকে ইট্ররোপীয় পণ্ডিতের! 

হিন্দু খষি বলিয়া বর্ণনা করেন না, তীহাকে বৌদ্ধ পণ্ডিত বা! বৌদ্ধ 
খাষি বলিয়! উল্লেখ করয়াছেন। ইতি 

» (স্বাক্ষর ) প্রীহরিপদ চৌধুরী । 

কলিকাতা | 

৭ই কার্তিক, ১৩৩১। 
১১৭ হিতবাদী --- আধ্য-অষ্টা্গিক-মার্গ । * * ইহাতে বৌদ্ধ ধর্মের 

সাধন মার্গ, -_ স্বরূপ, সমাক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কর প্রভূত আষ্টাঙ্গ সাধনার 

প্রকার দার্শনিক তত্ব সহকারে বিবৃত হইয়াছে। * * বৌদ্ধধর্মের 
পারিভামিক শব্দগুলির ব্যবহারে পুস্তকখানি সাধারণের সুখ পাঠ্য ন! 

হইলেও যাহার! ধৈর্য অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যস্ত পাঠ করিবেন 

তাহারা বৌদ্ধধর্মের সাধন তত্বের স্বরূপ হ্বদয়ঞ্গম করিতে পারিবেন, 

ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস । 
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১২1 লক্লাঙ্নী _ আধা-অষ্টাকিক-ম্গ । মার্গাঙ্গদীপনী নারী 
ব্যাখ্যাসহ । ডাক্তার শ্রীযুক্ত বীরেন্্রলাল খড়য়া কন্ঠুক সম্পা্িত 
ব্যাখাত । -** *ঠ' আর্া-অষ্টাঙ্গ-মা নিক্নান শাতের এমা গায় এ 

ইহাই বুদ্ধদেব কর্তৃক নিদিষ্ট | এই অষ্টমাগী কয়েকটা এই, সম্মান - 
সম্যক দৃষ্টি। সন্মা সম্কপৃপো, ৮ সমাক্ সন্বপ্প 1 সম্মা বাচা, -- সমাক্ 
বাক্য। সন্ম। কন্মান্তো, -* সমাক্ কন্মান্ত। সম্মা 'আজীবো, - সম্যক 

আজীব। জন্মা বারামো -- সমাক্ বায়াম।  সম্ম। সি, -- সম্যক 

স্বৃতি এবং সন্ম৷ সমাধি, _- সম্যক সমাধি । এই পুপ্তকে এই আটটা তত্বের 

বিশ্লেষণ এবং এতদস্তে আনাপান দীপন” বা শ্বাস প্রশ্বাস অবলগনে 

সমাধি ও খিপর্শন ভাবনা?” বিনিবিই হইয়াছে। বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ 
দর্শনান্ুরাগিগণের পক্ষে এ পুস্তক নিশি তই খনন উপাদেয় । কাগজ ছাপা 

উত্তম ২৮৭ে চৈও, ১৩৩১ । 
কটি 

১৩। ওালাজ্দী - আর্য আই্টাঙ্িক-মার্গ ++ মোগঙ্গেদীপনী নাঞ়ী 

ব্যাখ্যাস্ত এবং আনাপান-দ1পন। (ধে। শ্বাস প্রান 'অবশন্বনে সমাধি ও 

বিদর্শন ভাবনা! ) ডাক্তার উবারেনণাণ বড়ুয়া কনক সম্পধি ও 
ব্যাখাত | **" 

গোতম বুদ্ধ নির্বাণ প্রাপ্তিব বে পথ আখিঙ্কার করিয়। ছিলেন, তাহার 

নাম “ আধ্য-অষ্টাগিক-মার্গ” পাসি পিকের ছিন্ন [চন্ন গানে এই নাগর 

বিষরণ পাওয়া! যার। বঙ্ঈভাবার এ বিধয়ে আণ কোন গ্রগ গ্রাকাণিহ হয় 

নাই। ডাক্তার বড়য়াই সর্ন্ম প্রথমে এই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ কিপেন। 

তত তত ০৮ পাঠকগণ ইহা পাঠ করি! আর্য অষ্ঠাজিক মার্শের 

মৌলিকতত্ জানিতে পারিবেন । আশ্বিন, ১৩৩১ ॥ 

১৪। শুক্ভ্রলোিন্নী পিতা _ আর্ধানঅস্াজিক-নার্গ ॥ 

ডাঃ শ্রীবীরেন্্রলাল বড়রা কর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যা । 
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বুদ্ধদেব সাহায় উপদেশ-্রন্থ ত্রিপিটকে নির্বাণ-হেতুতূত' 'সমাক্ রঃ 
প্রভৃতি যে আটটা উপার নিরূপণ করিয়| গিয়াছেন, উহ্বারই নাম "আঁ্য- 
অষ্টাঙ্গিক-মার্গ”। উহার মূল মাগধীভাষায় লিপিবদ্ধ । গ্রস্থকার সেই মুল 
মাগধী ভাষা হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া তগ্লিয়ে উহাদের বঙ্গানুবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং “মার্গাঙ্গ-দীপনী” নামক শ্বরচিত এক রিস্তত 

ব্যাখ্যা বার! দার্শনিক ত্বালোচিন৷ সহকারে বাঙ্গাল! ভাষায় মূল বিষয়টার 
ভাৎপর্য্য বিবৃত করিয়াছেন বিষয় গুরুতে ও পারিভাষিক শের বাহুল্য 
ব্যাখ্যানটা সাধারণের পক্ষে তত সুখবোধ্য না হইলেও আমর! শ্রশ্থকারের 

প্রশংসা না করিয়া পারি না; কারণ ' বাঙাল ভাষায় এজাতীয় গ্রন্থের 

একা স্তই অভাব ছিল । গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রচার দ্বার সেই অভাব 

মোচন করিয়া বাঙ্গালা সাহিতোর মহোপকার সাধন করিলেন । 

“আনাপান-দীপনী” নামক “আনাপান-সতির” একটি স্বতন্ত্র 
ব্যাখ্যাও এই গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত হইয়। প্রকাশিত হহয়াছে। পাতঞ্জল 

যোগ-দর্শনের সহিত ইহার অনেক মিল দেখা বায় । ইহা ছাড় গ্রস্থকার 
১৪ প্ষ্ঠ! ব্যাপী এক নাভিদীর্ঘ ভূমিকায় প্রস্থোক্ত মূ বিষয়গুলির একটা 

ব্যখ্যা দিবার চেষ্টা কগিয়াছেন। আধা, সাল ১৩৩২। 

১৫। ল্ল্ত্ি + আধ্য-ষ্টাঙ্গিক-মার্গ ;) -_ মার্থাঙ্গদীপনী-নাম়ী 

ব্যাখ্যাসহ)। ডাক্তার শ্রীবীরেন্দ্লাল বড়-য়া কর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত। 
৮৯০ ৯৮, মাগধী ভাষায় রচিত পর্জরপটক+ গ্রন্থে সগ্রিবেশিত “আধ্য- 

অষ্টাঙ্গিক-মার্থ ও তাহার “মার্গাঙ্গ-দীপনী+ ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত 

হইয়াছে । বৌদ্ধমতে ধর্মের অগ্টাঙ্গ এই, __ (১, সম্মািটুঠি (সমাক্ দৃষ্টি), 

(২) সম্মা সঙ্কপ পো ম্যক্ মন্করূ), ৩) সন্মা বাচা (সম্যক বাক্য) (8) সম্ম। 

কম্মান্তে। (সমাক্ কন্মাত্ত), (৫ সম্মা-আজীবো! অম্যক আজীব।, (৬ সম্মা 

বায়ামো (সম্যক ধ্যায়াম), (৭, সম্মাসতি ম্যক্ স্বৃতি), (৮) সন্মা সমাধি 

(সাক সমাধি)। ইহাই প্রথমাংশের বাখ্যাত বিষয়। দ্বিতীক্াংশে 
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আনাপান-দীপনী [শ্বাস প্রশ্থাম অবলম্বনে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা) বাখা 
কর! হইয়াছে। 

বঙ্ভামায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা অধিক পাওয়া যায় না। 
গ্রস্থকার, বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গ সাধন বিষয়ক গুঢ় মন্ম বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিষ্কা সাধারণের কৃতজ্ঞভাভাজন হইয়।ছেন। ভাষা ও ভাব সরল 

করিবার চেষ্টার ক্রুটা হয় নাই, কিন্তু বৌদ্ধ ধম্মের জটিল পারিভাষিক শব 
গুলি সূরা করা অসম্ভব; এই কারণে গ্রন্থথানার আগ্ন্ত পাঠ কর! ধৈর্য্য- 
শালী ব্যক্তির কার্য । বৌদ্ধ মতের সাধন তত্ব জানিতে চাহিলে একটু 
ধৈর্যযাবলম্বন করিন্বা ইহ! পড়িতে হইবে। পাঠক দেখিবেন, পাতঞ্জলের 

মতের মহিত ইহার কোন কোন মনের সাদৃশ্য আছে। 

এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্চনীয়। বৌদ্ধ সমাজে অনেক 
কৃতীপুরুষ আঞ্চছন, তাহারা এহ কাধে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হয়। ভরস! 

করি, গ্রন্থরারের উদ্যম এই গ্রস্থেই পর্যরলিত হইবে না; আমর! তাহার 

নিফট আরও অনেরু পাইবার আশা কুরি। আধাঢ়, ১৩৩৫ ত্রিপুরান্ধ । 
আগরতল। ত্রিপুরা রাজ্য | 

2০6. ১8118708170 00175 01158 10090010195 10555510, ) 

“তবান্য-জষ্টীজিকি-সার্গ”৮+ 135 106 8167015 [91 

72108, 13000171500 00516110101) 017 11010520109 15 88411 

15801991110 11) 005 ৬৬০11.01765 [165561)6 00901 ৫6819 

৮100 005 91516 5275 07758 1650 (0 ১5158000101) 09015 

19 %/6]| %110651) 21)0 100 00019010911] 1067 61116051550 0% 

006 250518] 00910, 49585151925 ০8৮৮৪০1০০ 
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১৪1 বড়লাট কাউন্সিল-অব-্টেট সভার সদশ্তা ও কলিকাতা; 

প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনের প্রবীণ অধ্যাপক মাননায় শ্রীযুক্ত খগেন্ুনাথ 
নিত, এম, এ.. মহোদজ্ের অভিমত -- 

0০০19০07, 08 ১7405, 12, 0811 [080 
১১/77128) ও 

5৪09৮ 729 25. 

2 11955 £0775 0170051) 001. 18110890125 1901 0381৮2 

55/$177-4500057810-015157৯ 0 ৮1101) 1)6 85৪5 06৪7] 6০০0৫ 

1)01711 (৮ 561)0 1006 & 000৮5 10 60107121115 1৮ 1951757811৮ 

21)01)0118510156 291)7510198) 01 006 ৩5561111815 61 03001)1887 

111. 8719৭ 10855 0901)৩ » 551৮1661০07 13675516 1)0191160 8100 

0৭1010015115 10 1015 12017001916071515 75 টিও৪৬০115 10) ৬ 

817)7]| 2012)00855 005 10170717561)1511)101011)765 01 5 15118101 

91)101) 017491101)706155 15 1090 ৮510 ৮611 01১951509০9 

1)9৮/-8-0975 11) 01১ 12150 01 105৮0110105 

| (59) 17750101075 এ [এাপুশতাং, 1 4 

59007 119195501০0 1১১11959005. 

11651061007 0০০01198৬, 

€০91010019+ 

টাকুরিয়।॥ ২৪ পরগণা, 

বঙ্গান্দ ১৩৩১ সাল ২০শে চেব্র। 

২৪1 টাকুরিয়া পাবলিক, লাইব্রেরীর সম্পাদক মহোদয়ের অভিমত -_ 

লবিনয় নিবেদন, 
আপনার প্রেরিত "আধ্য-অষ্টার্গিক-মার্গ” নামক পুস্তকথানি পাইয়। 

ধন্ত হইম়াছি। আজ মহাআ যে ত্যাগ মন্ত্র দীক্ষ। দিতেছেন; রাজকুমার 
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খঙ্ধার্থ বছুপুর্ধে তাহা *উদ্বার আদর্শ দেখাইয়। গিয়াছেন1 মহাত্মা, 
আজ তাহারই আদর্শে অনুপ্রানিত হইয়া দেশে যে সাড়া আনিম্বাছেন 

অনে 'হন্স এই সমন্ধ এইক্সপ পুস্তকের বন্ছল প্রচার আবশ্তক ১ আশ! 
করি সুধী পাঠকবুন্দ এই পুস্তক পাঠে প্রাণে শাস্তি অন্থভব করিবেন। 

বর্তমান লময়ে এইরূপ পুস্তকের প্রচার করিয়া! দেশের যে প্রভূত 
ক্যাণ সাধন করিয়াছেন, বলাই বাহুল্য । ইতি-_ 

কট 

ভবদীয়, 
(স্বাক্ষর) আবতীন্দ্রমোহন বান । 

সম্পাদক । 

ত1)6১ ইন0100বাগ02 সি তব01ঞ ১০০16 
11, 1001) 17991)171 1২০৪৫, 

(05100 81 4৯ ৮9106)6) 
রি (০810111018 

* 7664 /%/9, 925. 

£1৩519৩1)0, ০০৪%৪1 28100607021) 07, 

২১। রামরুঞ্*চ বেদাণ্ত স্ন্তিক সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ 
মহোদয়েক অভিমত *- 

আপনার প্রেরিত « আধ্য-অষ্টাঙ্গি ক-মার্ ** পুস্তকখানি যথাসময়ে 

পাইয়াছি। * * * আপনাকে ধন্যব'্দ দিতেছি । আপনা৭ পুস্তকখানি 
কৃতি সুন্দর হইয়াছে এরূপ সরল বাঙ্গাল ভাষায় যধি আপনি প্রধান 

প্রধান" বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি মূল 1১711 755 দহ অন্পবাণ করিয়া প্রকাশ 
করিতে পারেন তাহা হইলে নলাধারণের 1বশেষ উপকার হইরে। 

'বাঞ্খালা দেশে বৌদ্ধ গ্রন্থের চচ্চা সাধারণের মধ্যে নাই ধলিলেই হয়। 

তাহার কারণ পুস্তকাভাব । আশা করি অপনি সেই অভাব দুর গিয়া 

বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চভাবগুলি এচার কারয়া নকলের উপকার করিবেন। ইতি 

শুভানুধ্যায়ী, 

(শ্বাক্ষর ) অভেদানন। 
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33011974071 ০01 ০0িনা 
15, 0, 8৪00001 
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হ২৭ বৈলগাছি ছুর লাইব্রেরীর সম্পাদক মহোদয়ের অভিমত -- 
মহাশয়, 

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে জানাইতেছি যে আপনাদের প্রেরিত 

“আর্ধ্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ” নামক পুস্তকখানি ধথ। দ্ময়েই প্রাপ্ত হইয়াছি। 

অ'মরা বৌদ্ধ ধশ্থের শুধু নামটাই এতপিন শু'নয় ,আপিল্লাছি। 
'ঠাহাদের কাধ্য কলাপ বা! ধঙ্মু সম্বন্ধে এক 'অহিনস। পরষ ধর্দ ছাড়া 

আর ক্ষছুই জানিতাম না । এক্ষণে আপনাদের পুস্তকখ:নি পাঠ করিয়া 
ঘক্ত ধন্মের সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিতেছি। অনেকেই 

নিত্য পুস্তকথানি আগ্রহে পাঠ করিতেছেন । 

(59) ১7748017 ঠিকানা 1₹/952117), 

চি 

ভনাটলা 10191 টি ন60৫ 1১, 0০ 
1০০ 13০ 05101017 111)1ন75, 

ৃ [২7)৭1081)1 1171-32-13 5, 

২৩। রাঁজদ্বাহী কে, বি, ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক মহোদয়ের 
'অভিমত »্- 
অহাশয়, 

আপনার প্রেরিত “আর্ধ্য-অষ্টার্গিক-মার্গ ও পত্র পাইয়াছি। পুস্তক 

খানি বেশ। উহা আমাদের গ্রামের বৃদ্ধদের হাতে হাতে খুব ঘুরিেছে। 

উাহারা উহা! পাঠে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন । 

আমার সম্বন্ধে আমি এ প্রকার পুস্তক এই নুতন পড়িলাম। একটু 

ছুজ্ঞয় হইলেও ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিলে বেশ আনন্দ পাঁওয়! যায়। 

নিবেদন ইতি -- 
9015 [1819) 

(59) 1 %0771078 তক ভাটি, 



নমে ত্রিরত্বায়। 

বি, এল, বড়ুয়া এণ্ড কোং 
মিনাভা মেডিকেল হল, 

সিলভার স্রীট, আকিয়।ব । 

ধ্ী 

মহাশয়, 

জরা, ব্যাধি, মরণাদি, প্রপীড়িত জীবগণকে পরমশাস্তি নির্বধণ পদ 

প্রদান মানসে ভগবান্ তথাগত সমাকৃসন্থুদ্ধ ঘে নূতন আর্যমার্গ আবিষ্কার 

করিয়া গিয়াছেন তত্তিন্ ছুঃখ মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। কিন্ত ইহা 
মাগধী ভাষায় গিখিত, এবং ইশ্তার টাক! টিপ্লনীও সে ভাষায় লিপিবদ্ধ । 

বন্মা, সিংহল, শ্তাম প্রভৃতি বৌক্ষদেশে এই সকলের বনুল প্রচার 

থাকিলেও, ঝাঁগুল। দেশে বঙ্গবাসী বৌদ্ধগণের ইহা সম্পূর্ণ অগোঁচর । তাই 

তাহাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে বাজালা ভাষায় এ“ক্মাপ্পাঙ্গ লীগশীত 
লামে আধ্যঅষ্টাঞ্গিক মার্গের এক ব্যাখ্য*প্রকাশ করিলাম । ধাভারা কর্স্থান 

ভাবনায় পক্ষপাতী তাদের সুবিধার জন্য «ত্বান্নাপান-ঙগীপনলী” 
নামক “আনাপান্ সতি”র ব্যাখ্যা ও ধ্যান প্রণালীও ইহার সহিত সংযোজিত 
করিলাম । বঙ্গভাষায় ইহা এক অভিনব গ্রস্থ। এইক্প গ্রন্থ পুর্বে 
কখনও প্রক।শিত হয় ন,ই। আশা করি আপনি ইহার এক কপি 

ক্রয় করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবেন। মুল্য এক টাকা মাত্র। 

ডাকমাশুলাি স্বতন্ত্র । 

নিবেদক 

শ্রীবীরেন্্লাল বন্ড বা । 








